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 اإله اء                               

 وشققت األيام يديه .. إلى من كلل العرق جبينه

 إلى من علمني أن األعمال الكبيرة التتم إال بالصبر والعزيمة واإلصرار 

إلى والدي أطال اهلل بقاءه، وألبسه ثوب الصحة والعافية، ومتعني ببره ورد جميله، أهدي ثمرة من 

 .ثمار غرسه

وطرزتها في ظالم الدهر على  ،أوراق الصبرإلى من نذرت عمرها في أداء رسالة صنعتها من 

وتعلم الوفاء كيف يكون ، رسالة تعلم العطاء كيف يكون العطاء ، سراج األمل بال فتور أو كلل 

وأمد في عمرك .. إليك أمي أهدي هذه الرسالة وشتان بين رسالة ورسالة جزاك اهلل خيراً ، الوفاء 

  .بالصالحات فأنت زهرة الحياة ونورها

  :أقول لها، الرحلة نحو حلم إنجاز الرسالة نىلتي شاركتاإلى 

 خطوة بخطوة .. إلى رفيقة دربي إلى من سارت معي نحو الحلم.. بكل الحب

 .بإذن اهلل .. وحصدناه معًا وسنبقى معاً ..بذرناه معاً 

 . إلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي إلى أخواتي وأخواني

 .يهمهم أمريإلي كل أقاربي ومن 

اآلن تفتح األشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم هو بحر الحياة وفي 

 هذه الظلمة ال يضيء إال قنديل الذكريات ذكريات األخوة البعيدة إلى الذين أحببتهم وأحبوني

 .الكرام أصدقائي



 ج 

 شكر وتقدير
، فإْن َلْم َتِجُدوا ما ُتكاِفُئوَنُه فاْدُعوا َلُه َحتَّى تَـَرْوا َمْعُروفًا َفَكاِفُئوهُ َوَمْن َصَنَع ِإَلْيُكْم (:") قال رسول اهلل

                (.3)"أنَُّكْم َقْد كافْأُتُموهُ 
فله الحمد فـي األولـى واآلخـرة علـى مـا أنعـم  لذلك فإن الواجب يقضي شكر الخالق قبل المخلوق أوالً 

 .  يمان قبل كل شيءمة اإلسالم واإلبه علينا من نع
 أبــو الجزيــل وعرفــاني بالفضــل إلــى أســتاذي فــوزيومــن ثــم فــإن الواجــب يقضــي بــأن أتقــدم بشــكري 

منــي عظــيم فــي قــراءة ســطور هــذه الرســالة وتحمــل أعباءهــا ، فلــه  كثيــراً  علــي   فيــاض الــذي تفضــل
 .االمتنان وفائق التقدير على قبول اإلشراف وحسن التوجيه 

تفضـله بإبــداء علـى  محمـد رمضـان الُبـع /ل وشـيخي الجليـل الــدكتورشـكر ألسـتاذي الفاضـأو 
سـأل اهلل أن يجعـل أعلـى سـوقه ،  اسـتو الرأي والمشورة من أول أيـام اختيـار هـذا الموضـوى إلـى أن 

 .ذلك في ميزان حسناته ، ويجزيه عن العلم وطالبيه خير الجزاء 
راهيم أحمـــد الشـــير عيـــد رئـــي  قســـم اللغـــة إبـــ/ إلـــى الـــدكتور الفاضـــل وأتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل        

فلـه منـى جزيـل الشـكر قراءة هذه الرسالة العلمية عناء  العربية في جامعة األقصي سابقًا الذي تجشم
 .والعرفان

ــه فــي اختيــ خ ألار هــذا الموضــوى ، و أتقــدم لــوحــق االعتــراف بالجميــل يقضــي أن  أرد الفضــل ألهل
اف بالجميـل الختيـاره هـذا بأسـمى درجـات التقـدير واالعتـر  حسـين دراوشـة  /الفاضـل ستاذالحبيب واأل
ال اهلل أن ، أســ ناصــحاً و  وموجهــاً  ، فكــان أســتاذاً بالمشــورة والــرأي والتوجيــه له علــي  ، ولتفضــالموضــوى

 .أهله ن يحفظه للعلم و أو  ،ن يتقبل منه عملهأ، و يجزيه خير الجزاء
 /ســـتاذ، واألأبـــوعمرة حســـان فـــايز  /الـــدكتور لشـــيخي الغـــاليأتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل والعرفـــان و        

وتــوفير المصــادر ، ولــم     وســداد الــرأ ،لمــا أبــدوه لــي مــن حســن التوجيــه كمــال محيســن أبــو عمــرة ،
  .هذه في ميزان أعمالهم الحسنة توجيهاتهمبشيء فجزاهم اهلل عني خير الجزاء ، وجعل  ى  يبخلوا عل
بـات الخاصـة والعامـة الـذين أمـدوني بالمصـادر والمراجـع أتقدم بعظيم االمتنان ألهـل المكتو          

 . غزة -بالجامعة اإلسالمية ة المركزية مكتبفي ال العاملين طوال أيام البحث وأخص بالذكر
أن يجـزي  -جـل فـي عـاله -وأشكر ألهلـي تحملهـم إيـاي طـوال أيـام الدراسـة والبحـث ، أدعـو المـولى

ياهم في رح  .مته ، انه ولي ذلك والقادر عليه الجميع خير الجزاء ويدخلنا وا 
  وخخرًا مد هلل أوالً والح

                                                                                                                                                                                                                               
 الباحـــــــث   
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 ال    الع    ال حث  م خص 

، ويدرســها دراســة لغويــة  العــذاب فــي القــرخن الكــريم هــذا البحــث دراســة مشــتقات لفــظ  تنــاولي
، حيُث قسم هذا البحث إلـى مقدمـة اشـتملت علـى أسـباب اختيـار البحـث  ةمستويات اللغة األربع في

األلفــاظ الدالــة علــى العــذاب  ُت فيــهالســابقة عليــه ، وتمهيــد تناولــ توالدراســا وأهميتــه ومــنهج البحــث
 . بشكل عام ، وخطاب القرخن وألفاظه ولغته 

 بيـان األبنيـة الصـرفيةمـع دراسـة صـوتية  العـذاب ومشـتقاته الفصـل األول لفـظ  ت فـيتناولو 
األســاليب أبــواب النحــو العــذاب دراســة نحويــة تشــمل ء الفصــل الثــاني ليــدر  مشــتقات لفــظ وجــافيــه، 

العذاب دراسـة دالليـة تسـبر المعـاني التـي أضـافتها لفظ  يدر  مشتقاتفالفصل الثالث أم ا ، و النحوية
وبيــان أثــر ذلــك علــى أســلوب الســور المكيــة  ،والمشــترك اللفظــي،فــي الســياق وتبــين التقابــل الــداللي 

 وأخيــرًا ختمــتالبحــث ،  فــي نهايــة ا والمدنيــة ، وبعــد ذلــك النتــائج والتوصــيات التــي تــم التوصــل إليهــ
 . قائمة المصادر والمراجع وفهر  المحتويات ب
 

The current study investigates the derivations of the utterance 
(torment) in the Holy Qur'an. In addition, it studies this utterance from the 
four linguistic levels. The study is divided into; an introduction which 
investigates the importance of this research, the methodology and the 
previous studies, then a rationale in which the researcher handles the 
utterances of torment in general. The first chapter clarifies the utterance 
torment and its derivations phonetically and morphologically. The second 
chapter examines the derivations of the utterance grammatically including 
structures supplements and grammar scopes. The third chapter studies 
the utterance semantically clarifying its context and the verbal meaning 
and showing its impact on the (Mecca and Madina Suras) Finally, the 
research shows the results of the study and the recommendations then 
the resources, references, and the table of conten.                              
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  م المق
مســـك أو ، رفـــع الســـماء وزينهـــا بـــالنجوم ،البـــاقي وغيـــره ال يـــدوم ، الحمـــد هلل الحـــي القيـــوم 

ثــم يــنفر فــي ، ثــم أماتهــا ومحــا الرســوم ، صــور بقدرتــه هــذِه الجســوم ،األرض بجبــال فــي الختــوم 
، ين الحمـد هلل القـوي المتـ.ففريٌق إلى دار النعيم وفريٌق إلى نار السـموم ، الصور فإذا الميت يقوم 

وال يغــرب عــن بصـــره ، ال يخفــى علــى ســمعه خفُّـــي األنــين، القــاهر الظــاهر الملــك الحــق المبـــين 
، حكـم الحــاكمين أوقضـى القضــاء بحكمتـه وهــو ، ذل لكبريائــه جبـابرة الســالطين، حركـات الجنـين 

ي شــهد أن ال الــه إال اهلل وحــده ال شــريك لــه فــأو ، وأســاله معونــة الصــابرين، حمــده حمــد الشــاكرين أ
 .وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على العالمين ، األولين واآلخرين

 :أمَّا  عُ  
ارٌ  َمن أراَد ، وَطوٌد َشاِمٌر ال ُيسَلُك إلى ُقنَِّته وال ُيصارُ ، ال ُيدَرُك له ِمن َقرار، فإنَّ الِعلَم َزخَّ

الوصـوَل إلـى إحصـاِئه لـم َيِجـْد إلـى ذلـك  وَمـن رام، السَّبيَل إلى اسِتقصائِه لم َيْبُلْغ إلى ذلـك ُوصـوالً 
 . (3()3)﴿َوَما ُأوِتيُتم مِّن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلياًل﴾: كيف وقد َقاَل اهلُل َتَعاَلى ُمَخاِطبًا ِلَخلِقه، َسِبيالً 

وللعلم رياض وحياٌض ، وَخَماِئُل وغياٌض ، وَطَراِئُق وِشَعاٌب ، وَشواِهُق وِهَضاٌب ، َيتَفرَُّى 
نَّ ِعْلَم اللَُّغِة هو َعْن  ُكلِّ أْصٍل ِمْنُه أْفَناٌن وُفُنون ، وَيْنَشقُّ َعْن ُكلِّ َدْوَحٍة ِخيطاٌن وُغُصون ، واِ 

نَّ  الكاِفُل بِإْبراِز أْسَراِر الَجِميع ، الحاِفُل بما َيَتَضلَُّع ِمْنُه الَقاِحُل والَكاِهُل ، والمترعرُى والرَِّضيُع ، وا 
كان العمُل بموجبِه ال َيِصحُّ إال بإحكاِم كان مصَدُرُه عن لساِن العرِب ،  شَّريعِة لمَّابياَن القرخِن وال
 .  الِعْلَم بمقدمتهِ 
شرفنا اهلل تعالى باإلسالم ، وأكرمنا بالقرخن ، وجعل القرخن على خير لغة ، اللغة لقد 

ول في خواطرها ، فاللغة العربية البحر العظيم الملئ ، بكل ما تحتاجه البشرية للتعبير عما يج
ْلَناِإنَّا  ﴿:تكفل اهلل بحفظها ، وذلك بحفظه للقرخن العظيم لقوله تعالى  نَّا َلُه  َنْحُن َنزَّ الذِّْكَر َواِ 

 .(1)﴾َلَحاِفُظونَ 
وقد كثرت الدراسات التي دارت حول القرخن الكريم ، وأردت أن يكون لي مكانة بين هذه 

يات القرخن الكريم آلنب من جوانب كتاب اهلل  ، وخالل قراءتي الدراسات بموضوى  أدرسه في جا
 .دراسة لغوية  اللفظ، فأحببت أن أتناول هذا  ومشتقاتها العذاب ألفاظ، لفت انتباهي كثرة 

 حــثِ البَ  موضــوىِ  اختيــارِ  بِ بَ َســ إلــى ةِ قدَِّمــرُت فــي المُ أَشــ، مهيــدٍ وتَ  ةٍ دَمــقَ مُ بِ  حــثَ أُت البَ دَ وقــد َبــ
األلفـاظ الدالـة علـى العـذاب  تناولة ُ  مهيـدِ وفـي التَّ ،  ةَ قَ ابِ السَّـ اتِ راَسـثم َذَكرُت الدِّ ،  ههجَ نومَ  تهأهميَّ و 

خصـائص الخطـاب القرخنـي وموازنـة الـنص و  ، مفهوم الخطابو  ولغة الخطاب في النص القرخني

                                                 
 .55اإلسراء (3)
 .3/4اإلتقان في علوم القرخن (3)

 .5الحجر ( )
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ثرهـا علـى فواصـل خيـات القـرخن وأو  لغـة القـرخنو ألفاظ القرخن الكـريم نسق النظم القرخني و والخطاب و 
 .لغة الخطاب 
ـــمُت البَ ثـــم قَ  المســـتوي  إلـــى لِ األوَّ  صـــلِ لـــُت فـــي الفَ ناوَ يـــُث تَ حَ  ، ثالثـــة فصـــول حـــَث إلـــى سَّ

األصــوات اللغويــة و المســتوي الصــرفي للفــظ العــذاب ومشــتقاته و الصــوتي للفــظ العــذاب ومشــتقاته 
 . عذاب ومشتقاته المقاطع الصوتية للفظ الو  (َذبَ عَ )ومخارج حروف مادة  (َعَذبَ )لمادة 

العــذاب فــي  المســتو  التركيبــي لمشــتقات لفــظتناولــت  فيــه فالثــانى ثــم انَتَقلــُت إلــى الَفصــِل 
، ونواســــــر الجملـــــة االســــــمية ، والمرفوعـــــات ،  صـــــيغ الفعــــــلوتطرقــــــت فيـــــه إلــــــى القـــــرخن الكـــــريم 

ناولــت فيــه تفالفصــل الثالــث ، ثــم جــاء األســاليب النحويــة و  ، والتوابــع، والمنصــوبات والمجــرورات 
ـــه إلـــى المســـتو  الـــداللي للفـــظ العـــذاب ومشـــتقاته فـــي القـــرخن الكـــريم   التقابـــل الـــدالليوتطرقـــت في

أوصــاف العــذاب فــي القــرخن لعــذاب بــين الســور المكيــة والمدنيــة و داللــة لفــظ او  المشــترك اللفظــي و 
 .  وأثره على السياق

، وذلـك اعتمـادًا علـى كتـب  دراسـًة وصـفيًة تحليليـةً  العـذاب  فـظثم ُقمُت بدراسة مشـتقات ل
 .علم اللغة القديم منها والحديثالتفاسير و 

، وبعــد ذلــك  قائمــة المصــادر والمراجــع الخاتمــُة فالنتــائُج والتوصــياُت ثــم انتهينــا إلــى ثــمَّ 
 .  تِ فهرُ  المحتويا

وضـوِى طـُت بالمَ ي أنَّنِـي أحَ ِعـوال أدَّ ، يـهبِّ حِ لـِم ومُ الَب العِ طُـ حـثِ هـذا البَ بِ  عَ نفَـيَ  أنْ  ن اهللِ اًل ِمـخمِ       
  .القيام به بيواجِ ِبشيٍء ِمن قُد أنَِّني قد ُقمُت ي أعتَ نِّ ولكِ ، وال أنَّني َبَلْغُت به الَكمالَ ، بهوانِ جَ  لِّ ن كُ مِ 

ــــَر قَــــوَل القاضــــي  ــــد الــــرحيم البيســــاني إلــــى العمــــاد وَحســــبي فــــي هــــذا الَمقــــاِم أْن أذُك الفاضــــل عب
لـو ُغيِّـَر هـذا َلكـاَن ، ُت أنَّه ال َيكُتُب إنساٌن ِكتابًا فـي َيوِمـه إال قـاَل فـي َغـِدهإنِّي رأيْ " : األصفهاني 

وهـذا ، ولـو تُـِرَك هـذا َلكـاَن أجَمـلُ ، ولـو قُـدَِّم هـذا َلكـاَن أفَضـلُ ، ولو ِزْيـَد َكـذا َلكـاَن ُيْسَتْحَسـنُ ، أحَسنُ 
 . (3) "ِة الَبَشرى ُجملَ وهو َدليٌل َعَلى استيالِء النَّْقِص َعلَ ، ِمن أعَظِم الِعَبر

فأسـأل اهلل تعـالى أن يجعلـه خالصـًا لوجهـه ، وأن يعيننـا علـى خدمـة لغـة قرخنـه ، وأن يهيــئ  
 .  والتوفيق سدادلنا من أمرنا رشدا ، فمنه أستمد ال

 
 

                                                                             
 :  ال احث                                                                              

  و ف فو ي ع   العال 

                                                 
 .3/1إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (3)
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 :أ  ا  اخت ا  ال حث :أوً  
 .خدمة كتاب اهلل ، ورجاء المثوبة منه عز وجل . 3
 .في القرخن الكريم ومشتقاته العذاب  دالالت لفظ غزارة . 3
 .ومشتقاته في القرخن الكريم  إفراد دراسة مستقلة بلفظ العذاب. 1

 : أهم   ال حث : ثان ًا 
لما كان القران الكريم يدور في معانيه على الوعد والوعيد والثواب والعقاب الذي يترتب 

 : إلى  عليه العذاب بألوانه وأنواعه كان توجهنا إلي هذه الدراسة وصوالً 
 .موقيمتها في القرخن الكري، بيان أهمية ألفاظ العذاب . 3
 .جمع ألفاظ العذاب في القرخن الكريم. 3
 .إفراد دراسة مستقلة بألفاظ العذاب في القران الكريم . 1
 .اآليات القرخنية التي تشتمل على معنى العذاب وبيان عددها ونسبتها  جمع. 4

 :منهج   ا   ال حث  :ثالثًا 
في القرخن الكريم ومشتقاته  العذاب لفظ على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة اعتمدت       

وأرجو من اهلل أن  .والداللية ،والنحوية ،والصرفية، الصوتية : دراسة لغوية في المستويات  -
 . أكون وفقت في ذلك 

 :ال  ا ا  ال ا ق : ا عاً 
 :من الدراسات التي لها عالقة بموضوى البحث ، ما يأتي 

رسالة  –سحر ناجي فاضل المشهديل، ألفاظ الغفران في القران الكريم دراسة لغوية  .3
 .  ه 3435-م 3112كلية التربية للبنات جامعة الكوفة  –ماجستير 

لية التربية ك –رسالة ماجستير  –( دراسة نحوية)المد واإلمداد في القرخن الكريم  ألفاظ .3
 .للبنات جامعة الكوفة

 -هـ 3431م  بحث محك -محمد البع.ألفاظ السجود في القرخن الكريم دراسة لغوية، د .1
 .م3115
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 : و شتمل ع ى م حث ن 

 . األلفاظ الدالة على العذاب : المبحث األول  
 : لغة الخطاب في النص القرخني ، ويشتمل : المبحث الثاني 

 .مفهوم الخطاب 
 .لغة الخطاب في النص القرخني

 . موازنة النص والخطاب 
 .خصائص الخطاب القرخني 

 .ني نسق النظم القرخ
 .ألفاظ القرخن الكريم 

 . لغة القرخن
 .  فواصل خيات القرخن وأثرها على لغة الخطاب

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 التمه  
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 .ال ال  ع ى العذا  األلفاظ: األول  ثالم ح
وقامت عليه شرائع األرض،  ، أقر ته شرائع الس ماء قد لي  بخاٍف أن مبدأ الثواب والعقاب

ة، والقرخن ُيقرر عقوبة الد نيا قبل عقوبة اآلخرة لمن عصى ن ة كونية في الد نيا قبل اآلخر سُ  فهو
 .أمره، وخالف نهجه

كما اآلخرة في  وأوالقرخن الكريم استعمل عد ة ألفاظ، د لت على العقوبة والعذاب سواء في الدنيا  
 :يلي

 . العذا  :  أو ً 

، وهو الذي  عاً موض وسبعينالعذاب ومشتقاته في القرخن الكريم في ثالثمائة  لفظورد وقد 
 .والتي سنكتفي بسردها هنا ،سيخص بالدراسة في هذه الرسالة دون األلفاظ األخر 

 .  النا : ثان اً 

جهنم، جحيم، : )هي.ولها تسعة أسماء سوف نذكرها ، ونذكر عدد ورودها في القرخن الكريم 
 (.سعير، سقر، سموم، سجين، حطمة، لظى، هاوية

 :تفصيلها كاآلتىو 

  منها قوله .مرة وعشرين  ةي أكثر ألفاظ العذاب ورودًا، فقد وردت مائة وخمسوه: الّنا
ِهَي َمْواَلُكْم َوِبْئَ   النَّارُ َفاْلَيْوَم اَل ُيْؤَخُذ ِمْنُكْم ِفْدَيٌة َواَل ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا َمْأَواُكُم  ﴿ :تعالى

 .  (3)اْلَمِصيُر﴾
   ََّأَفَمِن اتََّبَع ِرْضَواَن اللَِّه َكَمْن َباَء ِبَسَخٍط ﴿:ه تعالىسبعًا وسبعين مرًة، منها قولوردت جهن

 .  (3)﴾َوِبْئَ  اْلَمِصيرُ  َجَهنَّمُ ِمَن اللَِّه َوَمْأَواُه 
   ِإنَّا َأْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشيًرا َوَنِذيًرا واََل ﴿: ست ًا وعشرين مرة، منها قوله تعالىوردت ،  الجح

 .(1)﴾ اْلَجِحيمِ اِب ُتْسَأُل َعْن َأْصحَ 
   ُه َفَأنَُّه ُيِضلُُّه َوَيْهِديِه ﴿:مرات، منها قوله تعالى يثمان وردت،  الّ ع ُكِتَب َعَلْيِه َأنَُّه َمْن َتوالَّ

 .  (4)﴾السَِّعيرِ ِإَلى َعَذاِب 
  (5)﴾َسَقرَ َما َسَلَكُكْم ِفي ﴿:، منها قوله تعالى مراتأربع وردت ،   ق  . 

                                                 
 .35الحديد  (3)
 .363خل عمران  (3)
 .331البقرة  (1)
 .4الحج ( 4)
 .43المدثر (5)
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  (3)﴾السَُّمومِ َفَمنَّ اللَُّه َعَلْيَنا َوَوَقاَنا َعَذاَب ﴿:دت في خيتين، منها قوله تعالى ور  ، ال َّمو  . 
 ينٍ : في سورة المطففين مرتين في قوله تعالى وردت ، جَّ ن اِر َلِفي ِسجِّ * ﴿َكالَّ ِإنَّ ِكَتاَب الُفجَّ

يٌن  ِكَتاٌب مَّْرُقوٌم﴾  (3)َوَما َأْدَراَك َما ِسجِّ
    َوَما * سورة الهمزة، في قوله تعالى﴿َكالَّ َلُينَبَذنَّ ِفي اْلُحَطَمِة  وردت مر تين في،  الحطم

 .(1)َأْدَراَك َما اْلُحَطَمُة﴾
 (4)﴿َكالَّ ِإنََّها َلَظى﴾: وردت مرة واحدة، في قولـه تعالى،  لظى. 
  (5)﴿َفُأمُُّه َهاِوَيٌة﴾: كذلك وردت مرة واحدة هي قوله تعالى، الهاوية. 
 .  العقا :  اً لثثا

َوَيْسَتْعِجُلوَنَك وردت العقاب في القرخن الكريم في ثمانية عشر موضعًا منها قوله تعالى﴿ 
نَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة ِللنَّاِ  َعَلى نَّ َربَّ  ِبالسَّيَِّئِة َقْبَل اْلَحَسَنِة َوَقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِهُم اْلَمُثاَلُت َواِ  َك ُظْلِمِهْم َواِ 

 .  (6)﴾اْلِعَقابِ َلَشِديُد 
 .  الِ ْج  : ا عاً 

بمعنى العذاب وبمعنى الصنم،  جاءتورد الرجز في القرخن  في عشرة مواضع حيث 
مجئ الرجز بمعنى  يمما يدل علو العذاب هو الغالب،  بمعنىوبمعنى الكيد ولكن استعمالها 

أي .(2)﴾ِه اْلَقْرَيِة ِرْجزًا مَِّن السََّماِء ِبَما َكاُنوْا َيْفُسُقونَ َهذِ  ِإنَّا ُمنِزُلوَن َعَلى َأْهلِ  ﴿:العذاب قوله تعالى
 .  (5)بمعنى عذاباً 

ُل َعَلْيُكْم  ﴿:قوله تعالى في بمعنى الكيدواستعمل الرجز  ِإْذ ُيَغشِّيُكُم النَُّعاَ  َأَمَنًة ِمْنُه َوُيَنزِّ
َوِلَيْرِبَط َعَلى ُقُلوِبُكْم َوُيثَبَِّت ِبِه اأْلَْقَداَم  َعْنُكْم ِرْجَز الشَّْيَطانِ  َوُيْذِهبَ ِمَن السََّماِء َماًء ِلُيَطهَِّرُكْم ِبِه 

أي عذابه لكم بوسواسه، وقيل رجزه كيده ووسوته ، وقيل الجنابة من االحتالم فإنها من ،  (1)﴾
 .(31)الشيطان

                                                 
 .32الطور (3)
 .5-2: المطففين (3)
 .5 – 4 الهمزة (1)
 .35 المعارج (4)
 .1 القارعة (5)
 .6الرعد   (6)
 .14العنكبوت (2)
 .5/112البحر المديد : انظر (5)
 .33األنفال  (1)
 .4/153البحر المحيط:انظر (31)
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أي بمعنى أنَّ اهلل عزوجل أمر  (3)﴾َوالرُّْجَز َفاْهُجْر  قوله تعالى﴿في بمعنى األصنام  كما استعمل
 .  (3)يستلزم منه أن ال يعبد األصنام وهذا بهجر الرجز -صلي اهلل عليه وسلم - اً النبي محمد

 .  النكال:خام اً 

َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة  ﴿:ومنها قوله تعالى وردت في القرخن في خمسة مواضع ، (نكل)مادة 
 .(1)﴾ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم  َنَكااًل ِبَما َكَسَبا  َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما َجَزاءً 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                 

 .5المدثر  (3) 
 .31/315التحرير والتنوير: انظر (3)
 .15 مائدةال (1)
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 :و شمل كً  مما   ي ،ل   الخطا  في النص الق آني: الم حث الثاني
   مفهو  الخطا. 

 .الخطا  ل ً   -
ال بــد لنــا مــن اإلشــارة إلــى الجــذر اللغــوي الــذي اشــتقت منــه لفظــة الخطــاب ، أال وهــو  بدايــةً 

 :، ولهذا الجذر ِدالالت إيحائية يحويها في طياته كما يلي ( خطب)
وخاطبــه . وَخطبــت علــى المنبــر ُخْطَبــًة بالضــم. مــا َخْطُبــكَ : نقــول. ســبب األمــر: الَخْطــبُ  .0

 . بالكالم ُمخاَطبًة وِخطاباً 
ــًة بالكســر  واختطــب أيضــًا فيهمــا .1  :والِخطِّيبــي. الخاطــبُ : والخطيــبُ . وَخَطْبــُت المــرأة ِخْطَب

 الِخْطَبةُ 
 . ويقال أيضًا هي ِخْطُبُه وُخْطَبُتُه للتي َيْخِطُبها. الرجل الذي َيْخُطُب المرأة: والِخْطبُ     

تــزويج  تطــب القــوُم فالنــًا، إذا دعــوه إلــىواخ. صــار خطيبــاً : وَخطُـَب بالضــم َخطاَبــًة بــالفتح . 
 . (0)الِشِقرَّاقُ : واألخطب. صاِحَبِتِهمْ 

 :  ي كمالتع  ف الخطا    اقها الع ماء التعا  ف التي هذه  عضو 
أهل تلك اللغة  ألن الخطاب مع، الخطاب القرخني إنما تعلقه باعتبار المفهوم اللغوي  .1

 .(1)لغًة ال عرفاً  ونحوها تسمى خطبة ً فالحمد هلل ، بلغتهم يقتضي ذلك
 َفَقالَ :الكالم و في التنزيل العزيز (الخطاب):دث مجمع اللغة عن الخطاب بقوله وتح .2

 .( )باْلِخَطا ِفي َوَعزَِّني َأْكِفْلِنيَها
 اْلِحْكَمَة َوَفْصلَ  َوختَْيَناهُ :وفصل الخطاب ما ينفصل به األمر من الخطاب وفي التنزيل العزيز

اْلِخَطابِ 
أو النطق ، أو الفقه في القضاء  ،أو اليمين، الحكم بالبينة  وفصل الخطاب أيضاً .  ( )

أو هو خطاب ال يكون فيه اختصار مخل وال إسهاب  ،صل بين الحق و الباطلبأما بعد أو أن يف
مثل الكاف من لك والخطاب ، و كاف الخطاب ، مثل التاء من أنت ، وتاء الخطاب  .ممل

 .(5)خطاب يوجه إلى بعض أولي األمر عالنية: المفتوح
صلي اهلل عليه  – ى محمدكالم اهلل تعالى المنزل عل:  هأنَّ ب و مكنني تع  ف الخطا  الق آني

 .عليه السالم( جبريل)طريق الوحي  عن -وسلم 

                                                 
عرب ولسان ال 131( خطب)قايي  اللغة وم 3/354( خطب)والصحاح  431-3/435(خطب)العين : انظر(  (3

 .1/312(خطب)
 . 3621الكليات(  (3
 . 31ص (  (1
 . 31ص (  (4
 . 3/341( خطب)الوسيط (  (5
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 ل   الخطا  في النص الق آني  . 
لقد جاءت رسالة القرخن الكريم عالمية لإلنسان أي إنسان، وللمكان أي مكان، وللزمان أي 

الة إنها رس. زمان، غير مختصة بإنسان دون إنسان وال مكان دون مكان، وال زمان دون زمان
 .خالدة صالحة لكل زمان ومكان، ولكل إنسان 

جاءت إلى اإلنسان من خالق اإلنسان معلمه البيان، خمرة إياه بأن يقرأ ويعقل ويفقه ما أنزل 
 ِهيَ  ِللَِّتي ِيْهِدي اْلُقْرخنَ  َهـَذا ِإنَّ إليه من ربه، ليهتدي به في حياته نحو التي هي أقوم، ﴿

أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير، هو أعلم بما تصلح به حياة ، فالذي خلق هو (0)﴾َأْقَومُ 
 . اإلنسان وبما يفسدها

ومن هنا تأتي ضرورة فهم الخطاب القرخني، إلعماله في المجال اإلنساني، واالهتداء به 
صالحها لكن كيف يتسنى لإلنسان االنتفاى بهذا القرخن ما لم يدرك . نحو عمارة األرض وا 

ف يتسنى له إدراك مكنونات القرخن الكريم، الجامع لمصالح الدنيا والدين، المداخل إليه، وكي
 .والحاوي لكليات العلوم، والجامع لتراث األولين، ما لم يتعرف مداخله

فمسؤولية اإلنسان هي القراءة والفهم والتنزيل ، لكن قراءة خيات القرخن الكريم وفهمها 
ى ال يتسرب إليه من خارجه ما ، حتمنهجيةات وتدبرها يجب أن يكون في إطار ضوابط ومحدد

وهذه الضوابط والمحددات هي مداخل قراءة القرخن الكريم والتي هي نابعة من القرخن . منه لي 
نفسه، من خصائصه وصفاته وأسمائه مما هو متعدد متنوى، سواء توصل إليه اإلدراك اإلنساني 

 .أو لم يتوصل إليه بعد 
 خصائص الخطا  الق آني: 

لقرخن هو خطاب عالمي، لكن كيف يمكن لخطاب واحد أن يستوعب البشرية بأكملها إن ا
لم يكن هذا الخطاب قادرا على استيعاب خصوصياتها وسائر أنماطها الثقافية ومناهجها 
ن لم يكن هذا الخطاب يشتمل على خصائص تؤهله لذلك؟ وقد وهم البعض واتَّهم  المعرفية؟ وا 

 –دون سائر األقوام، وبمكان  -العرب-اب حصري يختص بقوم الخطاب القرخني بأنه خط
 .دون سائر األزمان  -زمن النزول–دون سائر األمكنة، وبزمان  -الجزيرة العربية

إنه خطاب معجز متحد مطلق يستوعب اإلنسان  كأي خطابلي  إن الخطاب القرخني 
طالقي. والموقف والواقع ويتجاوزهما ته يستوعب الواقع أي واقع فالخطاب القرخني بإعجازه وا 

ويتجاوزه، يستوعبه بما يحمل من قدرات الخطاب المهيأ للتنزل على أي واقع نسبي ومهما كانت 
بغائياته وكلياته ومقاصده، والربط بين غايات الحق من الخلق "التغيرات النوعية فيه، وذلك 

النزول هي عالقة  ة وأسبابفعالقة الخطاب القرخني ببيئ  والسنن الموضوعة لتسييره إلى مداه 
هادف إلى اإلنسان في كينونته الكاملة و  الخطاب القرخني يتوجه بشكل مباشرو  .النسبي بالمطلق
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قوة تفكير، وقوة : وفي النف  اإلنسانية قوتان: "عبد اهلل دراز.يقول د. عقال ونفسا ووجدانا وعاطفة
اهما فتنقب عن الحق لمعرفته وعن فأما إحد. وحاجة كل واحدة منهما غير حاجة أختها. وجدان

والبيان التام هو الذي . الخير للعمل به، أما األخر  فتسجل إحساسها بما في األشياء من لذة وألم
يوفي لك هاتين الحاجتين ويطير إلى نفسك بهذين الجناحين، فيؤتيها حظها من الفائدة العقلية 

 .(3)" والمتعة الوجدانية معا
دأ باإلنسان ذاته ونفسه في إطار األمة من غير انحراف نحو فهو خطاب ال بد أن يب

عرق أو طبقة أو الهوت أو ما إليها، فإنها كلها تتنافى مع مكونات هذا اإلنسان وخصائصه، وال 
يمكن ألي نوى من أنواى الخطاب األخر  التي تمت صياغتها قديما وحديثا أن تشكل منظومة 

جل ( اهلل)ن الخطاب القرخنى خطاب موجه من المخاِطب دوافع الفاعلية لد  هذا اإلنسان، أل
شأنه إلى مستويات التلقي واإلدراك اإلنساني كافة يستجيش فيها كل قابليات الحياة واالستجابة 
: ويحدث عالقة ال تسمح للمخاَطب أن يتجاهلها أو يتجاوزها، فهو يفرض على المتلقي اإلجابة

لى اإلطالق، بل تجاهل أو التجاوز فهو موقف غير وارد عإيجابية كانت أو سلبية، أما موقف ال
 (3).هو موقف غير ممكن

: كأي خطاب، هو خطاب واحد لإلنسان في جميع مستوياته لي إن الخطاب القرخني 
فلو أنك خاطبت األذكياء بالواضح المكشوف الذي تخاطب به ... "عالم وجاهل، ذكي وغبي

ولو أنك خاطبت العامة . ونه ألنفسهم في الخطاباألغبياء لنزلت بهم إلى مستو  ال يرض
–فال غنى لك . باللمحة واإلشارة التي تخاطب بها األذكياء لجئتهم من ذلك بما ال تطيقه عقولهم

أن تخاطب كل واحدة منهما بغير  -من بيانك إن أردت أن تعطي كلتا الطائفتين حظهما كامالً 
فأما أن جملة واحدة تلقى . ر ما تخاطب الرجالما تخاطب به األخر   كما تخاطب األطفال بغي

لى السوقة والملوك فيراها كل منهم مقدرة على  إلى العلماء والجهالء واألذكياء واألغبياء، وا 
فهو قرءان واحد . مقيا  عقله وعلى وفق حاجته فذلك ما ال تجده على أتمه إال في القرخن الكريم

ويراه العامة أحسن كالم وأقربه إلى عقولهم ال يلتوي على  يراه البلغاء أوفى كالم بلطائف التعبير،
على السواء،  أفهامهم، وال يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللغة، فهو متعة العامة والخاصة

 . ( )﴾َوَلَقْد َيسَّْرَنا اْلُقْرخَن ِللذِّْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ ميسر لكل من أراد ﴿
تباين وتتعدد ما بين التخصيص والتعميم على النحو الذي ال إن دوائر الخطاب القرخني ت

 . ( )أو نوعية من النا  كافة خارج دائرة مسمعه" فئة"يدى 
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   موا ن  النص والخطا . 
القرخن الكريم لي  قراطي  من النصوص، يستقل بحفظها فريق من النا  ويجهلها 

ا أن تجعل السامع المنصت يقف حيوية من شأنه رون، بل هو خطاب مفتوح مستوعب حياألكث
ألي  هذا التنزيل قد "موقف الحيرة واالنبهار تتملكه مشاعر الخشوى واالمتثال وهو يتساءل 

 .سمعته اآلن جديدا وليد يومه
نما هو  فالقرخن الكريم لي  تجميعاً  جمع خيات التحمت عبر لحظات "لنصوص محفوظة، وا 

معلومة سواء كان هذا التوجيه باإلعمال أو  متدافعة في مواقع متجددة وبأغراض توجيهية
ذا ما انقضت المناسبات والمالبسات بقيت . بالدعم والتثبيت أو بالتقويم والتصويبأو اإلبطال،  وا 

هذه اآليات ال بمثابة الذكر  التي تسجل واقعة انقضت، وليست كمحفظة تاريخية أو بيان 
نما بقيت هذه اآليات تحتفظ بكامل فعا ليتها التوجيهية النافذة عبر الزمان والمكان توثيقي، وا 

، يحتوي على عناصر الموقف األساسي الذي أو تاريخياً  بالنسبة لكل موقف إنساني اجتماعياً 
وألن المواقف التي تتخلل حياة األفراد والجماعات واألمم ال تخلو من . في النزول كان سبباً 

 أن ظل البيان القرخني ينبض حيوية وتفعيالً  عناصر تالزمها مالزمة الفطرة لإلنسان، فال عجب
 .   (0)من لدن عليم خبير، خالق اإلنسان معلمه البيان، مدبر ومهيء األسباب بوصفه تنزيالً 

 ،فنحن حين نرجع إلى القرخن الكريم، ال يجب أن نرجع إليه بصفة المراجعة للنصوص
فإن اآليات  ،ذي يتجمد في قالبهولكن من قبل التدبر في خياته البينات، وعلى خالف النص ال
لتدبر أولي السمع والبصر وأولي  حية أبدا، سياقها القراءة المستمرة المتجددة لتكون موضعاً 

 .القلوب واألبصار
وبينما النصوص هي موضع للنظر العقلي المجرد تستوعبها األبصار، فإن اآليات القرخنية 

 إلى القلوب التي في الصدور، فتجعلها قلوباً لتنفذ  من البصائر ما تستهدف به البصيرةتحمل 
فالنصوص مجردة بخالف اآليات، فوجب بذلك التعامل   مبصرة، متدبرة متفكرة، متعقلة، متفقهة

ن كانت اآليات مجموعة في خن مع القر  الكريم باعتباره خيات وبصائر وعالمات، ولي  نصوصا وا 
 .كتاب

ن الخطاب القرخني لي  نصوصا محدودة ومتناهيو  ة على مستو  المعاني وتفرعاتها، وا 
فالخطاب القرخني يتميز باإلطالقية التي . كانت نصوصا محدودة ومتناهية على مستو  اللفظ

في أي زمان أو مكان بل هو يعطي لكل زمان ومكان ما  مستحيالً  أمراً  تجعل اإلحاطة به مطلقاً 
 .محدود اللفظبخالف النص البشري فهو محدود المعنى . لم يعطه لما قبله
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  ن ق النظ  الق آني. 
كما تشتد الحجرات في  لقد أنزل القرخن الكريم على نظام مرتل متسق، يشد بعضه بعضاً 

البنيان، ولما كان األصل في نظم القرخن أن تعتبر الحروف بأصواتها وحركاتها ومواقعها من 
كلمة زائدة أو حرف مضطرب أو الداللة المعنوية، استحال أن يقع في تركيبه ما يسوغ الحكم في 

إنه تغوث واستراحة كما تجد من كل ذلك  :ما يجري مجر  الحشو واالعتراض، أو ما يقال فيه
في أساليب البلغاء، بل نزلت كلماته منازلها على ما استقرت عليه طبيعة البالغة، وما قد يشبه 

ارتبطت به سائر أجزاء و ، أن يكون من هذا النحو الذي تمكنت به مفردات النظام الشمسي 
المخلوقات صفة متقابلة بحيث لو نزعت كلمة منه أو أزيلت عن وجهها، ثم أدير لسان العرب 
كله على أحسن منها في تأليفها وموقعها وسدادها، لم يتهيأ ذلك وال اتسعت له اللغة بكلمة 

 . (0)واحدة
بك عجيبين، ولي  فكل حرف وكل كلمة في القرخن وضع لتأدية غرض ما في ترابط وتشا

 .كما ذهب إلى ذلك أغلب شراح النص القرخني زائدفيه حرف 
فلي  لألمة المخرجة بالوحي من سبيل إلدراك حقيقة القرخن واالهتداء به نحو التي هي 
أقوم، إال إذا تجاوزت النظرة الجزئية إلى كتاب ربها واستوعبت خياته في إطار السور، ونجومه 

ك لن يتحقق لها المقدرة على التعامل مع كليات الكتاب الحكيم، ما لم في إطار األجزاء، وكذل
تستطع تجاوز المبنى إلى المعنى، وعندها يعود القرخن الكريم إلى موقعه الذي قدر له في حياة 

فالتخطيط الذي يمكن أن تستنبطه في نظم   األمة كمرشد ودليل وفرقان وبيان للهد  والحق
 .، إنما هو التخطيط للفعل الحضاريالقرخن في ترتيبه الحالي

فوجب استيعاب النسق القرخني جملة، ولي  فقط الوقوف على الجزئيات فيما عساها أن 
تحمل من محتو  معنوي، فهناك عالقات ال يمكن أن تكتشف إال من خالل المعنى الكلي من 

ل متابعة إيقاعات خالل أنماط التجاور والتقابل وعبر االنتقال بين مواضع ومواضع، أو من خال
فبقدر استيعاب النظرة الكلية وبقدر التمكن من جوهر الوحدة التي ينطوي . الخطاب في حركاته

عليها النظم القرخني، في معناه ومقصده ولي  فقط في شكله وبنيانه، بقدر ما يأتي الفهم للقرخن 
 .ن ، يحمل دالالت توجيهية عملية بالنسبة للمخاطبيشامالً  نافذاً  وافياً 

أجل إنك لتقرأ السورة الطويلة : "يقول الدكتور عبد اهلل دراز الذي أبصر بنائية القرخن المجيد
  من المباني جمعت عفواً  ، وأوزاعاً من المعاني حشيت حشواً  المنجمة يحسبها الجاهل أضغاثاً 

لى كل فإذا هي لو تدبرت بنية متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على أس  وأصول، وأقيم ع
فال تزال تنتقل بين : فصل منها شعب وفصول، وامتد من كل شعبة منها فروى تقصر أو تطول

ال تح  بشيء : أجزائها كما تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة
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من تناكر األوضاى في التقسيم والتنسيق، وال بشيء من االنفصال في الخروج من طريق إلى 
بل تر  بين األجنا  المختلفة تمام األلفة، كما تر  بين خحاد الجن  الواحد نهاية  طريق 

نما هو . التضام وااللتحام كل ذلك بغير تكلف وال استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسها، وا 
، حسن السياقة ولطف التمهيد في مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه، يريك المنفصل متصالً 

 .والمختلف مؤتلفاً 
بل إنها . ولماذا نقول إن هذه المعاني تنتسق في السورة كما تنتسق الحجرات في البنيان؟ ال

فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من : لتلتحم فيها كما تلتحم األعضاء في جسم اإلنسان
أنفسهما، كما يلتقي العظمان عند المفصل ومن فوقهما تمتد شبكة من الوشائج تحيط بهما عن 

كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق واألعصاب  ومن وراء ذلك كله يسري في جملة كثب، 
، ويتعاون واحداً  ، كما يأخذ الجسم قواماً خاصاً  السورة اتجاه معين، وتؤدي بمجموعها غرضاً 

فما قيل عن السورة الواحدة يقال . (3)بجملته على أداء غرض واحد، مع اختالف وظائفه العضوية
هذه الوحدة العضوية في القرخن المجيد، والتي تشكل أحد أهم وجوه "و. الكريم جملة عن القرخن

نحو مآالت معرفية ال  وداً اءة المنهجية لآليات البصائر صعاإلعجاز فيه، تفتح المجال أمام القر 
 . (3)"حصر لها

اإلنسان  إن القرخن المجيد في اتساق وحدته البنائية يحقق للبشرية وحدة معرفية تلملم شتات
المعرفي، وتوحد بين زوايا إدراكه، بما يشبه إكسابه جهاز تنسيق معرفي يمكنه من الخروج من 

فيطفق في . هلل رب العالمين التفرى اإلدراكي ومرحلة الشركاء المتشاكسين إلى صيرورته سلماً 
 .( 1)السير سويا على صراط مستقيم

     ألفاظ الق آن الك. 
فاظ ينظر إليها من حيث هي أبنية صوتية مادتها الحروف وصورتها اللغة ألفاظ، وهذه األل

ودالالت، وهذا النظر أهم من األول،  الحركات والسكنات، ومن حيث هي ألفاظ ذات معانٍ 
فاأللفاظ تكتسب أهميتها من حيث تصويرها للمعاني والدالالت ونقلها من المتكلم إلى المخاطب 

 .بها، ال من حيث أجراسها وأنغامها 
أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرخن العلوم اللفظية، : " يقول الراغب األصفهاني

ومن العلوم اللفظية تحقيق األلفاظ المفردة، فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرخن في كونه من 
أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه، كتحصيل اللبن في كونه من أول المعاون في بناء ما 

في علوم القرخن فقط بل هو نافع في كل علم من علوم الشرى،  ولي  ذلك نافعاً . ريد أن يبنيهي

                                                 
 . 335النبأ العظيم ، ص (3) 
 .44-41الكريم النظرية والمنهج خن مفهوم الترتيل في القر (3) 
 . 53الكريم النظرية والمنهج  خنالقر  مفهوم الترتيل في(1) 



 08 

فألفاظ القرخن هي لب كالم العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في 
ليها مفزى حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم األلفاظ  وما عداها وعدا. أحكامهم وحكمهم، وا 

المتفرعات عنها والمشتقات منها هو باإلضافة إليها كالقشور والنو  باإلضافة إلى أطايب الثمرة 
 .(3)"وكالحتالة والتبن باإلضافة إلى لبوب الحنطة

إن االستخدام اإللهي للمفردة اللغوية يرتقي بدالالتها إلى مستو  المصطلح المحكم الدقيق، 
إن الفرق بين كالم اهلل وكالم البشر أكبر من الفرق بين . عامة خالفا للكسب البالغي البشري

فكما أن إرادة اهلل ومشيئته حين توجهتا إلى الطين صيرتاه إنسانا ناطقا . اإلنسان والتماثيل الطينية
 .هادياً  منيراً  مرتالً  مريدا فاعال، فكذلك حين توجهتا إلى الطين صيرتاه قرخناً 

اللغوية يعطيها الطابع المرجعي الذي يحكم دالالتها حيثما  إن استخدام القرخن للمفردة
... وجدت في القرءان، فإذا تم التعرف على داللة مفردة لغوية قرخنية باآلليات المنهجية المناسبة

 .(3) فهم اللفظة بحسبها في القرخن كلهفإنه يتم االنفصال بالداللة الحاكمة التي ت
لفقهه وفهمه، وبفهمها وفقهها يفهم ويضبط الدين، فالوحي  فألفاظ القرخن الكريم هي المفتاح

وال سبيل إلى فقه . نسق وبناء مفهومي مركب من مجموعة من المفاهيم التي تتولد عن ألفاظه
مفتاح الوصول إلى ما "النسق أو المفاهيم المكونة للقرخن ، بغير دراسة ألفاظ القرخن الكريم، فهي 

ة، وهي المدخل المصطلحي المقطوى بأنه وسنَّ  قرءاناً  -ليه وسلمصلى اهلل ع -نزل على الرسول 
ة لها تابع الستعمال القرخن ، فدراستها في من الوحي، واختيارها من اهلل جل وعال، واستعمال السنَّ 

 .(1) ها المفردة، وأنساقها المركبةة تفضي إلى العلم بمفاهيمنَّ القرخن والسُ 
في القرخن الكريم، وما تتبع ألفاظه في لسان العرب إال  فدراسة ألفاظ القرخن الكريم تكون

مرحلة أولية من مراحل الدراسة لمعرفة التطور الحاصل على اللفظ في لسان العرب ثم التطور 
الذي أحدثه القرخن على اللفظ، وبهذا يكون تتبع ألفاظ القرخن في لسان العرب لي  هدفا في ذاته 

نما هو وسيلة معينة على الفهم ، على عك  ما هو حاصل في علوم اللغة العربية، فبعدما وا 
كانت وسيلة يستعان بها على إيضاح معاني القرخن ، أصبح القرخن وسيلة على إيضاحها، وألن 

 .مهمة القرخن تقصر على تقديم شواهد لتوضيح القواعد النحوية والبالغية وغيرها من علوم اللغة
ن بدا إن القرخن يتعالى عن تقنين المعرفة  به، ووضع قوالب وقواعد لفهمه من خارجه، وا 

أسمى وأكبر من قواعد اللغة،  خن، إذ لغة القر "المشترك " أن هدا الخارج هو المحيط اللغوي 
فاللغة العربية وقواعدها بإزاء القرخن المجيد ولغته،   ناهيك عن ضوابط المناهج المعرفية البشرية

ية ال غرو تقرب من القرخن ، ولكن ال تقننه، ألن القرخن ال تعدو كونها تحديدات نسبية إيجاب

                                                 
 .31المفردات في غريب القرءان (3) 
 .53الكريم النظرية والمنهج  خنمفهوم الترتيل في القر (3) 
 .4الكريم والدراسة المصطلحية ، الشاهد البوشيخي ، ص خنالقر (1) 
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 خن، فالقر (نيابة عنه)فال يصح أن يقال عن القرخن . العظيم مطلق، والمطلق ال يقنن من خارجه
وعلى اللغة التفهم بالرد إليه ولي  إلى ذاتها، على ما . يقول عن كل شيء بما في ذلك اللغة

القرخن من خارجه دون الرد إليه عن طريق الترتيل، ثم فرض  إذ تحديد معاني ألفاظ. يسوء وينوء
 .له اً تلك التحديات عليه حجب القرخن ولي  بيان

حاطته عضوياً  وذلك أن األلفاظ في القرخن مترابطة ترابطاً  يجعلها تند  ترابطاً   بعلم اهلل وا 
ألفاظ القرخن رغم ف. عن الزمان والمكان فتصبح غير نهائية المعاني التي يمكن أن تندهق منها

لفهمها، ال تكفي  أساسياً  ورغم كون اللغة العربية درجاً  (3)﴾َغْيَر ِذي ِعَوجٍ ُقْرخًنا َعَرِبيًّا عربيتها ﴿
فاللغة القرخنية مندمجة اندماجا كليا بالرؤية الشمولية للحياة   العربية وحدها لتحديد معانيها

 .ياتهواألحياء، وللمصدر والمآل، التي يستدرجها بين خ
إن القرخن المجيد، بما أنه وحي أوحي به من عند اهلل، أكبر من الواقع العيني المشخص 

فهمه إال في ضوء ما تكرم الموحي به سبحانه بإيداعه فيه  -بالتبع -الذي يتنزل عليه، فال يكون
 ومن هنا، ضرورة الترتيل على المستو  اللفظي لتحقيق. من ضوابط فهمه، ومداخل المعرفة به

 . (3)"األلفاظ، في ضوء االستبعاد الكلي الحتمال وجود ترادف بالمعنى الشائع للترادف
من تتبعها قصد تحقيقها وبيان مدلوالتها ومفاهيمها من داخل القرخن البد فاأللفاظ القرخنية 

وذلك أن األلفاظ القرخنية . نفسه حتى ال تحمل من خارج القرخن ما لم ينزل به اهلل من سلطان
ثر بعضمتر   .ابطة بينها وال يمكن فهمها إال برد بعضها إلى بعض وقراءة بعضها في ضوء وا 

أحمد . النسق أو الوحدة البنائية أو الترتيل، يقول د/وهذا الترابط هو ما يعبر عنه بالنظم
إن من لم يدرك بنائية القرخن ووحدة ألفاظه العضوية، يمكن أن يقع في تعضية وتمزيع : "عبادي

إليه بصلة، مما من ( أي المدلوالت)  بإدخاله فيه من خارجه مدلوالت ألفاظ ال تمت خطيرين 
إن الترتيل وحده هو الذي يمكن من ربط . شأنه أن يحول دون االستهداء به نحو التي هي أقوم

المفردات ببعضها، ومن اختبار ما فهمناه منها بفتنته على نور اآليات، عن طريق السير في 
 . ( )"آلفاقالقرخن وفي ا

فال سبيل إلى دراسة مفاهيم ألفاظ القرخن الكريم غير السبيل الذي يضع نصب عينيه 
حسب –يراعي هذا  منهجاً  كريم أثناء اإلقبال عليه، ولم نرَ نسق، بنائية، ترتيل القرخن ال/نظم
م أنزل وذلك أن القرخن الكري. غير منهج الدراسة المصطلحية في دراسة األلفاظ القرخنية -علمنا

وال سبيل إلى فهم القرخن إال بفهم النظام الذي أنزل . على نظام مرتل، شديد االتساق واالنتظام
ولي  يكشف عن هذا النظام غير الدراسة . عليه، وفهم ألفاظه وقضاياه في ظل هذا النظام

                                                 
 .35الزمر ( 3)
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. مستويات الترتيل وهو المستو  اللفظي من مستو هى المصطلحية، إن الدراسة المصطلحية 
إال  قد يكون من الغلو الزعم بأن جدو  الدراسة المصطلحية ال تظهر حقاً : "فريدة زمرد. تقول د

من بين ما -بإعمالها في مجال النص القرخني، ولكنها حقيقة يؤكدها هذا النص الكريم الذي تميز 
متناسق " نظام مفهومي"نصوصه، واشتماله على " سياقية"مصطلحاته و" بنسقية" -تميز به

طراف مترابط العر  متكامل الفصول، ولي  يبين عن عر  هذا النظام سو  الدر  األ
المصطلحي الذي يكشف ما يكتنف كل مصطلح ولفظ ومفهوم من داللة، وما يعتريه من مميزات 
وصفات، وما يربطه من عالقات، وما ينشأ عنه من ضمائم وتركيبات، وما يتعلق به من قضايا 

 .(0)"ومستفادات
لذلك مفاهيم الدين، وأمكن تكوين الميزان الذي  ط مفاهيم القرخن الكريم، تضبط تبعاً إنه بضب

ومتى تجدد فهم المفاهيم فقد تعبد الطريق لتجديد أمر  به تقوم عطاءات واجتهادات العصور
 .الدين لمريديه 

لواحدة إن معين القرخن الكريم ال ينقضي، ومعانيه ال تنتهي، وكلماته ال تنفد، فتر  لآلية ا
عدة، كلها صحيح أو محتمل الصحة، كأنما هي فص من الما  يعطيك كل  وجوهاً "أو الكلمة 

فإذا نظرت إلى أضالعه جملة بهرتك بألوان الطيف كلها فال تدري ماذا تأخذ  ضلع منه شعاعاً 
وهكذا تجد . ولعلك لو وكلت النظر فيها إلى غيرك رأ  منها أكثر مما رأيت؟ وماذا تدى ؟عينك

مترامي األطراف ال تحده عقول  مع الزمان يأخذ كل منه ما يسر له، بل تر  محيطاً  مفتوحاً  تاباً ك
 .األفراد وال األجيال

كيف وسع الفرق اإلسالمية على اختالف منازعها في األصول والفروى؟ وكيف وسع اآلراء  ألم ترَ 
ال . لعقول واألفهام صلب متينالعلمية على اختالف وسائلها في القديم والحديث؟ وهو على لينه ل

يحتج به كل فريق لرأيه، ويدعيه لنفسه، وهو في سموه فوق الجميع يطل على . يتناقض وال يتبدل
 ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل َعَلٰى َشاِكَلِتِه َفَربُُّكْم َأْعَلمُ  ﴿: معاركهم حوله، وكأن لسان حاله يقول لهؤالء وهؤالء

.  ( )(1)﴾ِبَمْن ُهَو َأْهَدٰ  َسِبياًل 

ففهم ألفاظ القرخن الكريم ومعانيه، غير متوقف على زمان أو مكان أو إنسان، بل هو فهم        
 ﴿: يستمر ويتجدد بتجدد القراءة واستمرارها، وبتوالي األجيال واألزمان، فهو القائل فيه عز وجل

 .(4)﴾ْحُر َقْبَل َأْن تَْنَفَد َكِلَماُت َربِّي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمَدًداِمَداًدا ِلَكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلبَ  ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحرُ 

                                                 
 .25مفهوم التأويل في القرخن والحديث الشريف (  (3
 . 54اإلسراء (  (3
 .335-332النبأ العظيم ، ص(  (1
 . 311الكهف (  (4
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َأْقاَلٌم َواْلَبْحُر َيُمدُُّه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر َما  ِمْن َشَجَرةٍ َوَلْو َأنَّ َما ِفي اأْلَْرِض ﴿: ، وقوله عز وجل
 . (0)﴾َنِفَدْت َكِلَماُت اللَّهِ 

بتجدد بل هي تتجدد ! حاطة بمفاهيم ومعاني القرخن وحصرها إال جاهلفال يدعي اإل
كتاب مكنون تتكشف معانيه عبر العصور واألمكنة لذوي القلوب  خنفالقر . األزمان واألجيال

 . الطاهرة المطمئنة باإليمان
فالقرخن مصدره اهلل جل جالله، ومقصده اإلنسان أيا كان وحيثما كان، وهو ال يمكن أيا 

 .من الفهم والبيان حتى يؤمن به كامل اإليمان وتكتسي نفسه منه بجميل الخلق واإلحسان كان
 ل   الق آن  .  

إلى اإلنسان وخمرا إياه بأن يقرأ ويفقه عن  أنزل القرخن الكريم بلسان عربي مبين، متوجهاً 
خل الرئي  لفهم ربه، فلفهم الخطاب القرخني وفقهه وجب فهم لسانه وفقهه، فاللغة العربية هي المد

ولهذا السبب ظن البعض أن القرخن خاص بقوم العرب دون غيرهم، ألنه نزل . الخطاب القرخني
 بلغتهم وال سبيل إليه إال من جهة لغتهم، ونسوا بأن القرخن الكريم فوق لغة العرب 

ولقد صارت ألفاظ القرخن بطريقة استعمالها ووجه : "الرافعيصادق مصطفى . يقول د
من البلغاء ال تمتنع عليه فصح هذه العربية متى أرادها، وهي  كأنها فوق اللغة، فإن أحداً  تركيبها

ن اتفقت له نف  هذه  بعد في الدواوين والكتب، ولكن ال تقع له مثل ألفاظ القرخن في كالمه، وا 
لى األلفاظ بحروفها ومعانيها، ألنها في القرخن تظهر في تركيب ممتنع فترف به، ولهذا ترتفع إ

أنواى أسمى من الداللة اللغوية أو البيانية التي هي طبيعية فيها، فتخرج من لغة االستعمال إلى 
 .(1)"لغة الفهم وتكون بتركيبها المعجز طبقة عقلية في اللغة

أشبه شيء بالنور "، فكان لقد نزل القرخن الكريم بهذه اللغة على نمط يعجز قليله وكثيره معاً 
نما يتجزأ باعتبار ال يخرجه من طبيعته، وهو في كل جزء في جملة نسقه، إذ ال نور جملة واحدة وا 

من أجزائه وفي أجزائه جملة ال يعارض بشيء إال إذا خلقت سماء غير السماء، وبدلت األرض 
نما كان ذلك ألنه صفى اللغة من أكدارها، وأجراها على بواطن أسرارها. غير األرض فجاء . وا 

 من السحاب، وفي طراءة الخلق أجمل من الشباب، ثم هو بما تناول من بها في ماء الجمال أمأل
المعاني الدقيقة التي أبرزها في جالل اإلعجاز، وصورها بالحقيقة وأنطقها بالمجاز، وما ركبها به 

ال يقضي  من المطاوعة في تقلب األساليب، وتحول التراكيب إلى التراكيب، قد أظهرها مظهراً 
الها على التارير كله ال على جيل العرب بخاصته، ولهذا بهتوا لها حتى لم العجب منه، ألنه ج

                                                 
 . 32لقمان (  (3
 .336إعجاز القرخن والبالغة النبوية (  (3
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يتبينوا أكانوا يسمعون بها صوت الحاضر أم صوت المستقبل أو صوت الخلود، ألنها هي لغتهم 
 . (0) التي يعرفونها

ن كان يتصل به من جهة األلفاظ فهو و فلسان القرخن الكريم يتفرد عن لسان العرب، فهو  ا 
وعالقة لغة العرب بلغة القرخن هي عالقة النسبي بالمطلق، . ل عنه من جهة األغراضينفص

فلغة القرخن الكريم لغة مطلقة شاملة ومستوعبة للعرب وغيرهم، ولي  بحثنا عن أوجه تداخل 
اللغات مع اللغة العربية، ولكن حسبنا معرفة كيف يستعان باللغة العربية على فهم ألفاظ القرخن 

 .ومعانيه
  فواصل آ ا  الق آن وأث ها ع ى ل   الخطا  . 

فمــن ،  مــن اإلشــارة إلــى مصــطلح الفاصــلة وظهــوره فــي التــراث العربــيوبــادذ ذي بــدء ال بــد لنــا 
اختلف العلماء في  وقد، " فواصل الكهان" : ولم يقولوا " سجع الكهان " المعروف أن العرب قالوا 

لرَُّجل ، إذا نطق بكالم له فواصل كقـوافي الشـعر مـن سجع ا: " (1)السجع والفواصل ، فقال الخليل
ومـــا  موجميـــع مـــا ال يحـــذف فـــي الكـــال:" ( )بقولـــه" فواصـــل" الســـجع  ه، وســـمى ســـيبوي" وزن  غيـــر

َواللَّْيِل ِإَذا  : " فالفواصل قول اهلل عز وجل.الفواصل والقوافييختار فيه أن ال يحذف، يحذف في 
واألسـماء أجـدر أن . (2) اْلَكِبيـُر اْلُمَتَعـالِ  و (6) َيـْوَم التََّنـادِ  و (5) غِ ُكنَّـا َنْبـَمـا  و (4)  َيْسـرِ 

  .غير الفواصل والقوافي إذ كان الحذف فيها فيتحذف  
 (9)"خخـر اآليـة"وهـي  (8)"رءو  اآليـات"والكلمة التي تنتهي بها الجملة فاصلة ، عند الفراء وهى 

" ، ولقـــد نبَّـــه الفـــراء للجانـــب الموســـيقي فـــي  (01)" أواخـــر الحـــروف"و" خخـــر الحـــروف"، و (9)"اآليـــة
 (01)مصطلح رأ  اآليـة حيث أورد" معاني القرخن " األخفش في كتابه  فعل وكذلك (00)" الفاصلة 
 .( 0)ابن قتيبة فعل ، وكذلك
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ــا (0)" فاصــلة" وتــابع الجــاحظ مــن ســبقه مــن العلمــاء فــي اعتبــار أن الســجع      الزجــاج فــي  أمَّ
متابعـًا فــي " رأ  خيـة " أن أهـل اللغـة يســمون أواخـر اآلي فواصـل ، ويسـميها ر فقـد قـر  (1)إعرابـه 

وأنهم كذلك يجيزون حذف الياءات من الفواصل ، كما يجيزونه فـي قـوافي  –ذلك الفراء واألخفش 
 .الشعر 
و حتـــى تعـــددت األلفـــاظ الدالـــة علـــي هـــذا المصـــطلح مـــا بـــين الفاصـــلة أو الســـجع أوهكـــذا        

 6)والسكاكي (5)وابن سنان الخفاجي (4)والرماني(1)قدامة بن جعفر :من ستعمل ذلك كٌل اإلزدواج وا

ــا فــيوغيــرهم ،  (2)روابــن األثيــ( 6)والســكاكي " الفاصــلة"، فلقــد اســتقر مصــطلح  ضــرعصــرنا الحا أمَّ
فـي " السـجع" ، بينمـا اسـتخدم مصـطلح " الوقـف واالبتـداء" في الدراسات القرخنية وخاصة في باب 

 .ية واألدبية والنقدية الدراسات البالغ
خخر كلمة في : (8)وقد ذكر الزركشي في البرهان بأنَّ الفاصلة تأتى بمعان متعددة منها

وتقع الفاصلة عند االستراحة في : كالقافية في الشعر والسجع في النثر ، وقال أيضًا . اآلية
 .الخطاب لتحسين الكالم بها 

التي ينتهي بها معنى الجملة ، ويحسن الكلمة : ها هينأ و مكنني تع  ف الفاص   
نتهى ، وألنها تعطينا فرصة بأن معنى الجملة قد ا ؤذنالسكوت عليه فهذه هي الفاصلة ، ألنها ت

ما غير تام ،    إلراحة  فالوق النف  عند القراءة ، وألنها تفصل بين معنيين إما فصاًل تامًا وا 
 .مسجوعة  فالفاصلة أعم من السجع ألنها تأتي مسجوعة وغير

فالفاصلة خخر كلمة في اآلية  ،وقد يجد القارذ في اآلية القرخنية الواحدة أكثر من جملة    
وهنا يجد القارذ لكتاب اهلل ، وذلك ليعرف بعدها اآلية الجديدة ، الجملة  خخر كلمة في وليست‘

تمه سياق الكالم فسحة من الراحة ليبدأ خية أخر  إضافة إلى أنها تحمل غرضًا معنويًا دقيقا يح
 .ويقصد الحكمة لكل فاصلة قرخنية

والفاصلة تحقق أغراض وقواعد تخدم المعنى واللفظ معًا دون أن تخل بأي منهما واألهم 
من ذلك إراحة النف  مع اإليقاى المالئم والمعنى السليم بال أي خلل كما يفعل الشعراء في 

 .القافية
                                                 

 . 351 3/352البيان والتبيين : انظر(  (3
عرابه : انظر(  (3  . 3/113معاني القرخن وا 
 .33نقد الشعر:انظر  (1)
 .12النكت في إعجاز القرخن:انظر  (4)
 .323سر الفصاحة : انظر (5)
 .3/356مفتاح العلوم : ظران  (6)
(2)

   . 3/315المثل السائر: انظر
 . 3/54البرهان في علوم القرخن : انظر(  (5
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اللغة اإليقاعية، والقرخن الكريم يمتاز بحسن اإليقـاى، والفاصلة القرخنية عنصر أسا  من عناصر 
وممـا ال . فتأتي الفاصلة في ختام اآليات حاملًة تمام المعنى، وتمام التوافق الصوتي في خن واحـد

شــك فيـــه أن مــن أهـــم مقاصــد الفواصـــل القرخنيـــة أن تــؤدي دورهـــا فــي قـــوة التركيــب وتمـــام المعنـــي 
ـــ ـــنغم، حل ـــم أن تكـــون شـــجية ال ـــرنين، تطـــرب بلفظهـــا كمـــا تطـــرب ووضـــوحه ث ـــة ال وة الجـــر ، عذب

تالوة القــرخن  ألن لــ الجمــال الصــوتى مــن جميــع جهاتــه، ومــن هنــا كــانبمعناهــا، ليــتم لهــا الحســن 
األداء الدقيق يسـتطيع أن يبـرز هـذا االنسـجام السـاري فـي الفواصـل علـى أكمـل صـورة ُأريـدت لـه، 

ذا كانــت الفاصــلة القرخنيــة يــتم بهــا الــنغم فــي اآليــة، أو العبــارة القرخنيــة فإنــه يــتم بهــا أيضــًا إكمــال  وا 
معنــى اآليــة، فلــي  الــنغم الصــوتي هــو الــذي يحكــم هــذه الفاصــلة أو تلــك، إذ ال يصــح للــنغم أن 
يطغــى علــى المعنــى المرتــاد فــي اآليــة فــيعك  هــذا المعنــى أو يغيــره  ألن علــو الفواصــل القرخنيــة، 

عة في موقعها، وأن المعـاني هـي المقصـد األول، واأللفـاظ وسموها في البالغة كان بسبب أنها واق
بحسن أدائها، ورنة أنغامها تابعة لذلك
.
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 الفصل األول
 
 

 واألبنية الصرفية  للفظ العذاب ومشتقاته يف القرآن الكريم  الصوتياملستوى 

 

 :  على مبحثني هذا الفصل ويشتمل 

 . ذاب ومشتقاته للفظ الع الصوتياملستوي   :املبحث األول

 .املستوي الصريف للفظ العذاب ومشتقاته :املبحث الثاني 

 : ، على النقاط اآلتية األول ويشتمل املبحث  

 .  (َعَذَب ) األصوات اللغوية ملادة 
 . (َعَذَب ) خمارج حروف مادة 

 .  املقاطع الصوتية للفظ العذاب ومشتقاته
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 : لم توى الصوتي ل فظ العذا  ومشتقاته في الق آن الك   ا: الم حث األول 

صوت  فلكل. اللغة التي يتكلمها اإلنسان تتكون من أصوات، تخرج من أعضاء النطق   
وهذا يعني أن األصوات هي مادة  (3)سماته الخاصة، والتي تجعله يختلف عن سواه من األصوات

تم دون تن المستويات البحث ال يمكن أن الكالم األساسية وأن أية دراسة في أي مستو  م
 . (3)االعتماد على نتائج الدراسة الصوتية

هو خله اللفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع، وبه يوجد "  :فالصوت كما عرفه الجاحظ 
التأليف ولن تكون حركات اللسان لفظًا وال كالمًا موزونًا وال منثورًا إال بظهور الصوت وال تكون 

 .  (1)"المًا إال بالتقطيع والتأليفالحروف ك
،  م وبدون الصوت ال يكون هناك كالمأهمية كبيرة في عملية الكالله أن الصوت  وهذا يعنى

"هاه  ظاهرة طبقيه ندرك أثرها قبل أن ندرك كن"لهذا فلقد عرف إبراهيم أني  الصوت بأنَّه و 
(4) . 

طبيقه على لفظ العذاب ومشتقاته في بصدد دراسته وت نحنوأمَّا الصوت اللغوي الذي       
عضو من  فيالمسموى الصادر عن احتكاك الهواء بنقطة " القرخن الكريم ومعرفة صفاته فهو 

 .  (5)"أعضاء الجهاز الصوتي المذكورة وهو منطلق علم األصوات 
 أصوات وهذا الفصل يتناول، فات يتصف بها فالصوت اللغوي له مخرج يخرج منه وص       
طباق وانفتاح لفظ  إلر ومخارج تلك ..... العذاب ومشتقاته في القرخن الكريم من جهر وهم  وا 

 .الحروف والمقاطع الصوتية للفظ العذاب ومشتقاته
   عذ "لما    المكونا  الصوت"  . 

 :وصوائ تنق   ح وف ال    الع     إلى ق م ن صوام  
يعترض  أوث عند نطقها دي يحجهورة أو المهموسة التماألصوات ال: " الصوامت هي ف

 .  (6)"مجر  الهواء اعتراضًا كاماًل أو جزئياً 
مجهـــورة التـــي يحـــدث فـــي تكوينهـــا بـــأن ينـــدفع مجـــر  الصـــوات األ: "هـــيفالصـــوائت أمـــا و 

أن  شـأنهمستمر للهـواء خـالل الفـم دون أن تكـون هنـاك ثمـة عـائق أو تضـييق لمجـر  الهـواء مـن 
 (2)"يحدث احتكاكًا مسموعاً 

                                                 
 .43دراسات لغوية  (3)
 .354األصوات، كمال بشر ص/ علم اللغة العام: نظر ا (3)
 .3/33نيالبيان والتبي (1)
 .  2األصوات اللغوية  (4)
 .44لوجيز في فقه اللغة العربيةا (5)
 .11محمود حجازي علم اللغة، إليومدخل  345علم اللغة،محمود السعران(6)
  11، مدخل إلى علم اللغة ، محمود حجازي  341 -345محمود السعران  ، علم اللغة (2)
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 .(3)ت هي الفتحة والضمة والكسرةئواوالص 

 : ومن صفا  األصوا  الصامت  أو ال اكت  
 .الجهر والهم  .3
 .ل فاستاالستعالء واال .3
 .الشدة والرخاوة  .1
 .الذالقة واإلصمات .4
 .األطباق واالنفتاح .5
 . القلقلة  .6

ى تطبيقها علنقوم بلكل منها، ومن ثم  زاً موج اً تعريف وسنعرض فيما يلي لهذه الصفات ونعطي
 . لفظ العذاب ومشتقاته في القرخن الكريم

 .  الجه  والهمس .1
حرٌف ٌأشبع االعتماد في موضعه، ومنع النف  أن "ه أنَّ ب المجهور القدماء عرَّفلقد 

وتبين من خالل التعريف، ،  (3)" يجر  معه، حتى ينقضي االعتماد عليه، ويجر  الصوت معه
 . معهيمتنع  أن المجهور فيه قوة ووضوح، وذلك ألن النف 

صوت لغوي يهتز معه الحبالن الصوتيان في المزمار "  :ا المحدثون فقد عَّرفوه بأنَّه وأمَّ        
    (1)"رج من الرئتين والمار من المزمارويتم هذا االهتزاز حين يعترض الحبالن مسار الهواء الخا

هم أنَّهم اتَّفقوا في تعريف ومهما اختلفت األلفاظ في التعريفات بين القدماء والمحدثين  إال
 جاءت هذه الزيادةقد الوترين الصوتين و  القديم ذبذبة زادوا على التعريف ونفالمحدث. للمجهور

 .ند اإلنسان وتشريح أعضاء النطق ع العلمي ،للتطور  وفقاً 
 : مع ف  الصو  المجهو   إح ى الط ق الث ث  ا ت    مكن و   

 .وضع اليد على تفاحة خدم -3
 .ليد على الجبهةوضع ا -3
 .  (4)نوضع األصابع في األذني -1

 

                                                 
والمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، رمضان  41مدخل إلى علم اللغة، محمود حجازي  : انظر (3)

 .43عبد التواب 
 .11وسر الفصاحة  3/25اعة األعراب صنوسر  414/ 4الكتاب  (3)
 .43دراسات لغوية ص  (1)
 .33 -33اللغوية  إبراهيم أني  األصوات (4)
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وأمَّا حروف الجهر فهي تسعة عشر كما عدًّها القدماء وهي الهمزة واأللف والعين          
اء والميم بوالذال وال ظاءوالجيم والياء والضاد والالم والنون والراء والطاء والدال والزا  والوالغين 
 (3)والواو

 . تقا ل الجه  فهي الهمس وأمَّا الصف  التي 
   حرٌف أضعف االعتماد في موضعه حتى جر  النف  " حيث عرًّف القدماء الهم  بأنه 

 . (1)فهو إذًا ذلك الصوت الذي يخرج معه النف ،  (3)" معه
وتبيَّن من خالل التعريفات أنَّ صوت الهم  غير قوي فهو صوٌت ضعيف يجر  النف  

 .معه دون عائق 
 –السين  –الشين  –الكاف  –الخاء  –الحاء   -الهاء  :عشرة وهي وحروف الهم 

 .  (5)ويضمها ستشحثك خصفه  (4) ينوالغ –والثاء  –والصاد  –التاء و 
ومشتقاته الحظت أنَّ جميع حروفها العـين والـذال والبـاء حـروف ( العذاب)وباستقراء مادة 

ْيَنــاُكْم ِمــنْ  ﴿:قــال اهلل تعــالى مجهــورة  ْذ َنجَّ ــَذابِ خِل ِفْرَعــْوَن َيُســوُموَنُكْم ُســوَء  َواِ  ــَذبُِّحوَن َأْبَنــاَءُكْم  اْلَع ُي
 .  (6)َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساَءُكْم َوِفي َذِلُكْم َباَلٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيٌم﴾

 .ا  تع ء واإل تفال .2
 ارتفـاى اللسـان إلـى الحنـك"يعنـي و  (2)"الحنـك األعلـىيلتصـق اللسـان بهـو أن ":االستعالء 
أقصى اللسان إلى الحنـك  بمعني أنه عند النطق بحروف االستعالء، يرتفع (5)"أطبقت أم لم تطبق

بحيث يحدث إطباق للسان في بعض الحروف مثل الضـاد، وفـي أخـر  ال يحـدث  الحنك األعلى،
 .إطباق مثل الخاء

، والظــاء، ومــا ءغــين، والقــاف، والضــاد، والطــاالخــاء، وال: ف االســتعالء ســبعة وهــيو وحــر 
 .وأمَّا الصفة التي تقابل االستعالء وهي االستفال أو االنخفاض (1)هذه الحروف فمنخفض عدا

 

                                                 
 .4/414الكتاب  (3)
 . 11وسر الفصاحة  4/414الكتاب  (3)
 . 4/335ط األعظم يالمحكم والمح (1)
 . 4/414الكتاب  (4)
 .  11سر الفصاحة  (5)
 .41البقرة (6)
 .3/26عراب اعة اإلصن سر (2)
 .31/335شرح المفصل  (5)
 .3/26عراب اعة اإلصنسر  (1)
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ـــاقي ،  (3)"هـــو انخفـــاض اللســـان فـــي الفـــم (: " االنخفـــاض)وتعريـــف االســـتفال  ـــه ب وحروف
 .الحروف ما عدا حروف االستعالء

ميعهــا العــين والــذال والبــاء ج( العــذاب ) ومــن خــالل مــا تــم عرضــه نجــد أن حــروف مــادة 
 (.انخفاض )  أيحروف استفال 
َوَلــْو تَــَر  ِإْذ ُوِقُفــوا َعَلــى َربِِّهــْم َقــاَل َأَلــْيَ  َهــَذا ِبــاْلَحقِّ َقــاُلوا َبَلــى َوَربَِّنــا َقــاَل َفــُذوُقوا  ﴿:قــال اهلل تعــالى

 .  (3)ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُروَن﴾ اْلَعَذابَ 
 . الش   وال خاو . 3
ــه ُعــرَِّف الحــرف الشــديد ب      والحــروف الشــديدة  (1)"هــو الــذي يمنــع الصــوت أن يجــري فيــه " أنَّ

ـــا تعريـــف الرخـــاوة أو الحـــرف  (4)ثمانيـــة يجمعهـــا أجـــدت طبقـــك هـــو الـــذي يجـــري فيـــه : " الرخـــووأمَّ
الهــاء، والحــاء، والعــين، والحــاء، والشــين، والصــاد، والضــاد، ) وحــروف الرخــاوة هــي  . (5)"الصــوت
 .  (6) ( ينثاء، والذال، والغالظاء، وال، والسين، و والزاي

أن " ويمكــن تعريفهــا بأنَّهــا ،  ســمى حــروف التوســطوهنــاك حــروف بــين الشــدة والرخــاوة وت
 .  (2)"ينفلت الحرف من مكمنه قبل أن تتمكن أعضاء النطق من حبسه حبسًا تاماً 

وتجمعهــا  الــواو،وحروفهــا ثمانيــة األلــف، والعــين، واليــاء، والــالم، والنــون، والــراء، والمــيم، و 
 .  (5)(لم يروعنا ) في 

الـــذال  اً رخـــو  اً البـــاء وحرفـــ ًا وهـــوشـــديد اً قـــد ضـــمت حرفـــ( عـــذب ) وبـــذلك يتضـــح أن مـــادة 
 . العين وهو بين الشديد والرخو اً توسطم اً وحرف

ــْأِتَيُهْم َوَمــا َمَنــَع النَّــاَ  َأْن ُيْؤِمُنــوا ِإْذ َجــاَءُهُم اْلُهــَد  َوَيْســَتْغِفُروا َربَُّهــ ﴿:قــال اهلل نعــالى ْم ِإالَّ َأْن َت
ِليَن َأْو َيْأِتَيُهُم   . (1)ُقُباًل﴾ اْلَعَذابُ ُسنَُّة اأْلَوَّ

 .الذ ق  واإلصما .4 
هــــو االعتمــــاد علــــى طرفــــي اللســــان والشــــفة عنــــد النطــــق ، و  حــــدًّة اللســــان وطالقتــــه: اإلذالق 

 : واألصوات المذلقة هي التي تخرج
                                                 

 .31 المضعفالباب الصرفي وصفات األصوات دراسة في الفعل الثالثي  (3)
 .11األنعام (3)
 .3/25اعة األعراب صن وسر ،415-4/414الكتاب  (1)
 3/25عراب ة اإلصناعسر  (4)
 3/25عراب اعة اإلصن سر (5)
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 .331علم اللغة ، غازي لطليمات (2)
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 .م والنونإمَّا من ذلق اللسان كالراء والال -3
مَّا من ذل -3  .   (3)ق الشفة وهي الباء والفاء والميموا 

ــا اإل،  (3)(مــر بنفــل ) وحــروف الذالقــة مجموعــة فــي قولــك  ســميت مصــمتة ف" صــمات وأمَّ
أن تخـــتص ببنـــاء كلمـــة فـــي لغـــة العـــرب إذا كثـــرت حروفهـــا فهـــي  –أي منعـــت  –ألنهـــا أصـــمتت 

 .(1)" ات أو أكثرة أصو عممنوى من إفرادها في كلمة مؤلفة من أرب
( عـذب ) وقـد اشـتملت مـادة ،  باقي الحروف ما عدا حـروف اإلذالقهي وحروف األصمات 

أصـوات اإلذالق وهـو  واحـد مـنعلى صـوتين مـن أصـوات اإلصـمات وهمـا العـين والـذال وصـوت 
 .الباء

ُأِصـيُب  َعَذاِبيِإنَّا ُهْدَنا ِإَلْيَك َقاَل َواْكُتْب َلَنا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآْلِخَرِة  ﴿:قال اهلل تعالى
َكــاَة َوالَّــِذيَن  ــا ِبــِه َمــْن َأَشــاُء َوَرْحَمِتــي َوِســَعْت ُكــلَّ َشــْيٍء َفَســَأْكتُُبَها ِللَّــِذيَن َيتَُّقــوَن َوُيْؤتُــوَن الزَّ ُهــْم ِبآَياِتَن

 .  (4)ُيْؤِمُنوَن﴾
 .  ط اق وا نفتاحاإل .4

ارتفـاى مـؤخر اللسـان " نـي، ويع (5)"ك إلـى الحنـك األعلـى مطبقـًا لـهأن ترفع ظهر لسان" واإلطباق 
ــا حـــروف اإل،  (6)"حتــى يقتـــرب مــن الحنـــك أثنــاء نطـــق األصــوات المطبقـــة الضـــاد فهـــي طبــاق وأمَّ

 .  (2)والطاء والصاد والظاء
يكون بانفتاح ما بين اللسان والحنك األعلى وجريان النف  عند النطق بأصواته  وا نفتاح

 .ائق بين اللسان والحنك دون ع
خذ وجد سعة فزكا حق له من أ) وأصوات االنفتاح خمسة وعشرون حرفًا يجمعها قولك 

 .على الحروف المنفتحة( عذب ) وقد احتوت مادة ، . (5)(شرب غيث 
 .  (1)َيْسَتْعِجُلوَن﴾ َأَفِبَعَذاِبَنا ﴿:قال اهلل تعالى
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 .  الق ق   .5
تصعد من الصدر مع الحفز من شدة الصوت المما تح  به إذا وقفت عليها "هي
وهذا يتم في حال أنَّ حروف القلقلة ساكنة غير متحركة فإنَّه عند الوقف عليها   (3)"والضغط

 .  (3) يخرج صوت وذلك لشدة الحفز والضغط
ال على ال تحتوي إ( عذب)ويتضح أنَّ مادة ،  (1)قطب جد مجموعة في قولك وحروف القلقة 

َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ُنُهوا َعِن النَّْجَو  ثُمَّ  ﴿:قال اهلل تعالى،  قل وهو الباءعلى صوت واجد مقل
َذا َجاُءوَك َحيَّْوَك  ْثِم َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِة الرَُّسوِل َواِ  ِبَما َلْم ُيَحيَِّك َيُعوُدوَن ِلَما ُنُهوا َعْنُه َوَيتََناَجْوَن ِباإْلِ

 .  (4)وَن ِفي َأْنُفِسِهْم َلْواَل ُيَعذُِّبَنا اللَُّه ِبَما َنُقوُل َحْسُبُهْم َجَهنَُّم َيْصَلْوَنَها َفِبْئَ  اْلَمِصيُر﴾ِبِه اللَُّه َوَيُقولُ 
    (عذ )مخا ج ح وف ما  . 

مخرجــه وســط الحلــق، فعنــد النطــق بــه ينــدفع الهــواء مــارًا  متوســط صــوت مجهــور :العةة ن
 .  (5)ذا وصل إلى وسط الحلق ضاق المجر حتى إبالحنجرة فيحرك الوترين الصوتين 

، ثـم يتخـذ الهـواء مجـراه فـي انالصـوتي رانبالحنجرة فيتحرك الـوت يندفع معه الهواء ماراً  :والذال
 .  (6)بين طرف اللسان والثنايا العليا الحلق والفم حتى يصل إلى مخرج الصوت، وهو

حــرك الــوترين الصــوتين، ثــم يتخــذ مجــراه يتكــون بــأن يمــر الهــواء أواًل بــالحنجرة، في :وال ةةاء
الشـفتان خـرج طبقتـين انطباقـًا كـامال فـإذا انفرجـت منبالحلق ثم الفم حتى يتحب  عند الشفتين مـن 

 . ( 2)لصوت االنفجاري الذي يسمى بالباءمنها ذلك ا
 (:عذ  ) والج ول التالي  وضح صفا  كل ح ف من ما   

 

 صفاته الح ف  
 .مصمت –منفتح  –ل فمست –متوسط  – مجهور العين -1
 .مصمت –منفتح  –ل فمست –رخو  –مجهور  الذال -2
 .مقلقل -مذلق  –منفتح  –ل فمست –شديد  –مجهور  الباء -3
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صـفة الجهـر يتضح من الجدول أنَّ جميع الحروف الثالثة العين والذال والباء تشترك فـي 
العــذاب التــي جــاء بــالقوة والــردى  لفــظ يناســبمــن أعلــى صــفات القــوة فــي الحــروف وهــذا والجهــر 
 .وألنَّ العذاب يصحبه أنينوالزجر 
    المقاطع الصوت   ل فظ العذا  ومشتقاته في الق آن الك  . 

تتكــون كــل لغــة مــن وحــدات صــوتية صــغيرة، مكونــة مــن حركــات وصــوامت، وتــنظم فيمــا 
الــدنيا فــي بنــاء اللغــة والوحــدة  بينهــا لتؤلــف وحــدات كبــر  واألصــوات البســيطة المفــردة هــي الوحــدة

 .  (3)مقطع وهي من أهم الوحدات اللغويةاألصوات البسيطة هي التضم التي 
صــوات المفــردة تقــع بــين كــل انفتــاح مــن مجموعــة مــن األ" :ويمكــن تعريــف المقطــع بأنَّــه 

 .  (3)"انفتاحات الفم أثناء الكالم وبين االنفتاح الذي يليه
معــه صــوت و ( صــائت ) لمفــردة تتــألف مــن صــوت طليــق ا األصــواتمجموعــة مــن " أو 

 .  (1)"أو أكثر ( صامت ) حبي 
     أشكال المقاطع الع  . 
ص ح " بـالرمز إليهـامـز ر وهي المقاطع التي تتكون من صامت وحركة قصيرة وي: قصيرة -3

إلــى الحركــة القصــيرة وتمثــل هــذا النــوى مــن ( ح)إلــى الصــامت وترمــز ( ص)حيــث ترمــز "
 .(4)(َكَتبَ )  الفعلطع المقاطع، مقا

 بَ /     َت    /    َك       
 ص ح     ص ح     ص ح

 :  وهي على نوعين : متوسطة -3
 حركة طويلة ويرمز إليها بالرمزو وهي المقاطع التي تتكون من صامت : مفتوحة - أ

 ".في " و " ما " ويمثلها كل من ( ص ح ح )     
 في     -َمْا           
 ح ص ح ح       ص ح    
مــز إليهــا ر وي، صــامت + حركــة قصــيرة + مغلقــة وهــي التــي تتكــون مــن صــامت  - ب

 .5))(َقْد ) ويمثله " ص ح ص " بالرمز 
 صح  ص  /َقْد                   

                                                 
 .12أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة  (3)
 .315نطاكي دراسات في فقة اللغة، محمد األ (3)
 .353غازي لطيلمات،في علم اللغة   (1)
 .311أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة  (4)
 .311اء الكلمة  أثر القوانين الصوتية في بن (5)



    

 .أنماط ةوهو ذو ثالث: المقطع الطويل -1
ص ح ص )صوت صامت + صوت صامت + حركة قصيرة + صوت صامت: األول 

 (ص
 .  (3)ج اإلغالقويل مزدو ويسمى ط" ِبر  " _ويمثله 
 رربِ / ِبر          

 ص ص ح ص           
 .صوت صامت+ صوت صامت + حركة طويلة + صوت صامت : الثاني

ومثاله المقطع الثاني في نحو المهام  ( ص ح ح ص ص ) 
 .  (1)ويسمى مديدة (3)

 هام م/ هام        
   ص ص ح ح ص           

 .صوت صامت+ ة حركة طويل+ صوت صامت : الثالث
 .  (5)ويسمى طويل مفرد اإلغالق (4)ومثاله المقطع األول في ضالين( ص ح ح ص )  

 نضال             ِلي       
 ص ح ح ص   ص ح ح ص     

 : ت  أنواع ل مقاطع الصوت   فإنَّه  وج ما   ق وخ ص  
 القصير    ص ح -3
 صمتوسط مغلق    ص ح  -3
 متوسط مفتوح   ص ح ح -1
 على ثالثة أشكال  والطويل وه -4

 .ص ح ص ص مقطع طويل مزدوج اإلغالق - أ
 .ص ح ح ص ص مقطع مديد - ب
 .ص ح ح ص مقطع طويل مفرد اإلغالق - ت

 
 
 

                                                 
 .533علم األصوات، كمال بشر  (3)
 .533علم األصوات ،كمال بشر ص  (3)
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 الن  ج المقطعي  . 
ينسج منها  أن وهو عدد المقاطع التي تتكون منها نسيج الكلمة العربية، والكلمة العربية يمكن

و أربعة، أو خمسة، أو ستة، أو سبعة، وفيما يلي تمثيل لكل ، أو ثالثة، أنانمقطع واحد أو اث
 مقطع
 .  (بَ ):مثل  أحادية المقطع -
 .  (تو  –ها ) :  ثنائي المقطع -
 .َب  –َر  –َص ( َضَربَ ) :المقاطع  يثالث -
 .َتن –َر  –َج  –َش ( شجرٌة ) :رباعي المقاطع  -
 .ك  –ُت  –َر  –َج  –َش ( شجرتك ) : مقاطع ال يساخم -
 .ما –ُك  –ُت  –َر  –َج  –َش (  شجرتكما): مقاطع ال يسداس -
 .  (3)مو –ُهـ  –َك  –في  –يك  –َ   –َف ( فسيكفيكهمو ) : مقاطع ال يعاسب -

 . الن  ج المقطعي ل صوام  الع    خصائص 
المقطع في العربية يتكون من وحدتين صوتيتين أو أكثر أحدهما حركة فال وجـود لمقطـع مـن  -3

 .مقطع خاٍل من حركة  صوت واحد أو
 .المقطع ال يبدأ بصوتين صامتين كما ال يبدأ بحركة -3
 .اإلعراب إهمالال ينتهي المقطع بصوتين صامتين إال في سياقات معينة أي عند الوقف أو  -1
 . (3)غاية تشكيل المقطع أربع وحدات صوتية -4

جها يوتسـ، وأشـكالها ،  هـاتعريفو ، للمقـاطع الصـوتية  ذكره العلمـاءوبعد هذا العرض الذي         
البنيــة المقطعيــة للفــظ العــذاب ومشــتقاته فــي القــرخن  فيمــا يلــي عرضســأ، وخصائصــها ، المقطعــي 

 :الكريم مرتبة حسب النسيج المقطعي لهذه األلفاظ
 .  المقاطع الث ث   :أو ً 

 عذابي -0

عذابي

صححصحصحح

 مقطعقصيرمتوسطمفتوحمتوسطمفتوح

 عذاب  -1

عذابُن

صحصححصحص

 قصيرمتوسطمفتوحمتوسطمغلق

 عذابا  - 

عذابُن 

صححصحصصح

قصيرمتوسطمفتوحمتوسطمغلق
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 نَُعذَّب  - 

ِذب  ُنَعذ 

صحصحصصحص

 قصيرمتوسطمغلقمتوسطمغلق

 
 .  المقاطع ال  اع   :ثان اً 

 ذاَبُِالع -0

العذاَبُِ

صحصصحصححَصح

 متوسطمغلققصيرمتوسطمفتوحقصير

 عذابِهَا -1

ااِعذابَ

صحصححصحصحح

 قصيرمتوسطمفتوحقصيرمتوسطمفتوح

 عذابُه  - 

عذاُباو

صحَصححصحصحح

 قصيرمتوسطمفتوحقصيرمتوسطمفتوح

 بعذاب  - 

بعذابن

صحصحصححَصحح

 مفتوحمتوسطمغلققصيرقصيرمتوسط

 بالعذاب -5

بلعذابِ

صحصححصحَصحح

 متوسطمغلققصيرمتوسططويلقصير

 كعذاب  -6

عذابِن ك

صحصحصححَصحص

 قصيرقصيرمتوسطمفتوحمتوسطمغلق

ب نا -7 ذَب لََعذَّ نالَعذ 

صحصحصصحصصحح

 قصيرمتوسطمغلقمتوسطمغلقمتوسطمفتوح

ذبنااا َعذَّبنااا -8 ذ  عَّ

صححصحصصحصصحح

متوسطمغلقمتوسطمغلقمتوسطمفتوحمتوسطمفتوح

 

ُمعذذبين ُمَعذَّبين -9

صحصحصصحصححص

 متوسطمغلققصيرمديدقصير

ب ه -01  يَُعذَّ هُُيَعذ  ب  ذ 

حصصحصصحصحص

 صيرققصيرمتوسطمغلقمتوسطمغلق

ذُِت تَُعّذبَ -00 بََعذ 

صحصحصصحصح

 قصيرمتوسطمغلققصيرقصير

ِذبُ يَُعّذبُ -01 ُيَعذ 

صحصحصصحصح

قصيرمتوسطمغلققصيرقصير  
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ِذباُمُت تَُعذَّبه م - 0 َعذ 

صحصحصصحصصحص

 قصيرمتوسطمغلقمتوسطمغلقمتوسطمغلق
 

 .  المقاطع الخما   :  ثالثاً 

بواا -0  ُمَعذِّ

عذذبُواَاُم

صحصحصصحصححصحح

 قصيرمتوسطمغلققصيرمتوسطمفتوحمتوسطمفتوح

بُهم -1  ُمَعذِّ

 ُمَعذ  ِذُباُم 

حصحصحصصحصحصص

 غلققصيرمتوسطمغلققصيرقصيرمتوسطم

 عذابُهما - 

باُـماعذا 

صحصححصحصحصحح

 قصيرمتوسطمفتوحقصيرقصيرمتوسطمفتوح

 بعذابكم - 

ذاِبكمِبَع

صحصحصححصحصحص

 قصيرقصيرمتوسطمفتوحقصيرمتوسطمغلق

بَهمُ -5  يَُعذِّ

 ِذَبامُيَعذ 

صحصحصصحصحصحص

 قصيرمتوسطمغلققصيرقصيرمتوسطمغلق

بَنا -6  يَُعذِّ

 ِذُبناُيَعذ 

صحصحصصحصحصحص

 قصيرمتوسطمغلققصيرقصيرمتوسطمفتوح

ُباوأعذذِ أَعّذبُهُ -7

صحصحصححصحصحص

 قصيرمتوسطمغلققصيرقصيرمتوسطمفتوح

ذبينِبُمعذ بُِمعذَّبين -8

صحصحصحصصحصححص

 قصيرقصيرمتوسطمغلققصيرمديد

بُهُ -9 ِذ نَُعذِّ ُباوُنَعذ 

صحصحصصحصحصحح

قصيرمتوسطمغلققصيرقصيرمتوسطمفتوح



 

نالُمَعِذ الُمَعذَّبين  -01 ذبي 

صحصصحصصحصصحصححص

 قصيرمتوسطمغلققصيرقصيرمتوسطمفتوح

ب همُ -00 ذِ فأَعذِّ بامفأَعذ 

صحصحصحصصحصصحص

 قصيرقصيرمتوسطمغلقمتوسطمغلقمتوسطمغلق
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 .  المقاطع ال  ا    : ا عاً 

بَهم -0  فيَعذِّ

ِذَباُم فُيَعذ 

صحصحصحصصحصحصحص

 قصيرقصيرمتوسطمغلققصيرقصيرمتوسطمغلق

بَهم -1  ليعذِّ

 ِذَباُم َلُيَعذ 

صحصحصحصصحصحصحص

 قصيرقصيرمتوسطمغلققصيرقصيرمتوسطمغلق

بُه  -   فيعذِّ

ِذبُ اوَفُيَعذ 

صحصحصحصصحصحصحح

 قصيرقصيرمتوسطمغلققصيرقصيرمتوسطمفتوح

بُهُم -   سنعذِّ

سُنعذِذُبام

حصحصحصصحصحصحصص

 قصيرقصيرمتوسطمغلققصيرقصيرمتوسطمغلق
 

 .  المقاطع ال  اع  :  خام اً 

 أفبعذابنا -0

ناأفِبعذاِب

صحصحححصحصحصحصحصح

 قصيرقصيرقصيرقصيرمتوسطمفتوحقصيرمتوسطمفتوح

بنّهُ -1  ألُعذِّ

َناو َلأُعذذبَن 

صحصحصصحصحصصحصححصح

 قصيرقصيرمتوسطمغلققصيرمتوسطمغلققصيرمتوسطمفتوح


 :و تضح مما   ق ما  أتي 
مقاطع ، أربعة  علىو ، تنوعت المقاطع الصوتية للفظ العذاب فجاءت على ثالثة مقاطع  -3

 ذات كان أقلها مقاطع ، لكنسبعة  علىو مقاطع ،  ستة علىو مقاطع ، خمسة علي و 
ها المقاطع الرباعية حيث تكررت أكثر كان و فقط ، تكررت مرتين حيث المقاطع السباعية 

ثم السداسية ، عشرة مرة   حدإثم المقاطع الخماسية حيث تكررت ، مرة  ةعشر  ثالث
لتنوى أشكال العذاب  يةوهذا يدل على تنوى المقاطع الصوت، تكررت أربع مراتوالثالثية و 

 .بتنوى الذنوب
وهذا يـدل  وأكثرثالثية  بل جاءتالمقاطع الصوتية للفظ العذاب أحادية وال ثنائية  تأتلم  -3

 .على الزيادة والتفاوت في درجات العذاب
وأربعين مرة  اً والمقطع المتوسط المغلق أربع،وثمانين مرة اً ورد المقطع القصير سبع -1

 وهذافقط ،  والمقطع المديد ثالث مرات، ن مرة يوعشر  اً وح ستوالمقطع المتوسط المفت
بين ألفاظ العذاب ومشتقاته في القرخن  انتشاراً كثر هو أسرى وأالقصير المقطع  يعني أن
 .ب وتقلب المعذَّبين فى الناراوذلك لتجدد العذ الكريم
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 .  لك    الم توي الص في ل فظ العذا  ومشتقاته في الق آن ا: الم حث الثاني 
العلم الذي ُتعرف به كيفية صياغة األبنية " يعرف علماء العربية علم الصرف بأنَّه 

عنى أن ه يبحث عن الكلمات العربية مب (3)"العربية،وأحوال هذه األبنية التى ليست إعرابًا وال بناء
   (3).أم المعنىتها وجوهرها لمعرفة ما فيها من التغييرات العارضة سواء أكان لداعي اللفظ افي ذ

وسأتناول في هذا المبحث دراسة ،  (1) اللغويالصرف في الدر  دراسة عن  ىغن فالولهذا 
 .المشتقات ، والمصادروكذلك الصيغ الفعلية ، و  (الَعْذ )و( َعَذ َ )الفرق بين 
 .  (الَعْذ )و ( َعَذ َ )الف ق   ن 

ه في القرخن الكريم البد أن فاتقبل أن نبدأ في دراسة المستو  الصرفي للفظ العذاب ومشت
 (. الَعْذب)والجذر( َعَذبَ )بين الجذر نفرق

وَعَذَب الحمار َيْعِذُب َعْذبًا وُعذوبًا فهو عاِذٌب "فَعَذَب جذر المصدر العذاب وهي في اللغة 
َعذوٌب إذا بات ال يأكل وال يشرب، ألنه : ويقال للفر  وغيره. َعذوٌب ال يأكل من شدة العطش

 .ن ذلكممتنع م
وَيْعِذُب الر جل فهو عاِذٌب عن األكل، ال  (4)﴾ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِزيًزا َحِكيًما اْلَعَذابَ َغْيَرَها ِلَيُذوُقوا 
َمَنَعه وَفَطَمه َعن اأَلْمِر ، وُكلُّ َمْن : َأْعَذَبه ِإْعَذابًا ، وَعذََّبه َتْعِذيبًا  :"وتقول (5)".صائم وال ُمْفِطرٌ 

وَعَذُب النَّوائح هي الَمآلي وهي الَمعاِذُب َأيضًا واحدتها َمْعَذبٌة " (6)."ْيئًا َفَقد َأْعَذْبَته وَعذَّْبَته َمَنْعَته شَ 
ويقال لخرقة النائحة َعَذَبٌة وِمْعَوٌز وجمُع الَعَذبِة َمعاِذُب على غير قيا  والَعَذاُب النََّكاُل والُعُقوبة 

 . (2)"اً يقال َعذَّْبُته َتْعِذيبًا وَعَذاب
 . ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبآَياِتَنا َسْوَف ُنْصِليِهْم َناًرا ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّْلَناُهْم ُجُلوًدا ﴿:قال اهلل تعالى

َوُهَو الَِّذي ﴿:فلقد وردت في كتاب اهلل عزوجل في خيتين قال اهلل تعالى (الَعْذب)وأمَّا          
َوُهَو الَِّذي  *َبْرَزًخا َوِحْجًرا َمْحُجوًرا ُفَراٌت َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل َبْيَنُهَما َعْذبٌ َهَذا  ْينِ َمَرَج اْلَبْحرَ 
َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن  ﴿:وقال تعالى (5)﴾اْلَماِء َبَشًرا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهًرا َوَكاَن َربَُّك َقِديًرا َخَلَق ِمنَ 

َشَراُبُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوِمْن ُكلٍّ َتْأُكُلوَن َلْحًما َطِريًّا َوَتْسَتْخِرُجوَن ِحْلَيًة  ُفَراٌت َساِئغٌ  بٌ َعذْ َهَذا 

                                                 
 .2تطبيق الصرفي  (3)
 .4تصريف األسماء (3)
 .5التطبيق الصرفي (1)
 . 56النساء (4)
 .3/313(َعَذبَ )العين( 5)
 .1/132(َعَذبَ )تاج العرو  (6)
 .3/551(َعَذبَ )لسان العرب (2)
 .54-51الفرقان (5)
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لَعْذُب من "وهي في اللغة  (3)﴾َتْلَبُسوَنَها َوَتَر  اْلُفْلَك ِفيِه َمَواِخَر ِلتَْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 
والَعْذُب الماء الطَّيُِّب وَعُذَب الماُء َيْعُذُب  راِب والطََّعاِم ُكلُّ ُمْسَتَساٍغ والجمع ِعَذاٌب وُعُذوبٌ الشَّ 

ماُؤهم واسَتْعَذُبوا  َعُذبَ َطيٌِّب وَأْعَذَبه الل ه َجَعَله َعْذبًا عن ُكراى وَأْعَذَب القوُم  َعْذبٌ ُعذوبًة فهو 
واستْعَذَب أَلهِله َطلب له ماًء َعْذبًا واسَتعَذب القوُم ماَءهم ِإذا اسَتَقوُه َعْذبًا  اسَتَقوا وَشِربوا ماًء َعْذباً 

واسَتْعَذَبه َعد ه َعْذبًا وُيسَتْعَذُب لفالن من بئر كذا َأي ُيْسَتقى له والماُء الَعْذُب هو الطَّيُِّب الذي ال 
 .(3)"ُملوحة فيه

 .لتعذيب، لكن العْذب مختص بالماء إذا كان حلواً وعلى هذا فالعذاب مختص بالعقوبة والبطش وا
     الصِّ غ الفع . 

ردإلينقسم الفعل  ما كانت جميع حروفه أصلية، ال يسقط حرف : ي مجرد ومزيد، فالمج 
ما زيد فيه حرف أو أكثر علي حروفه : والمزيد . منها في تصاريف  الكلمة بعير عل ة

 . (1)األصلية
      األفعال الم : 

خرجت ، فنجد ذلك في لفظة العذاب ، ف (4)يادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنىإن الز 
المزيدة ولم تخرج إلي األفعال  األفعالالصيغة الفعلية للفظ العذاب ومشتقاته في القرخن الكريم إلي 

 :المجردة فكانت األفعال المزيدة علي قسمين
   الم     األفعال الماض . 

حيث  (5)"ما دلَّ على زمان قبل زمان ِإخباِرك، ويسمى غابراً " :بأنَّه ويعرف الفعل الماضي
 :تىوهي على النحو اآل موضعينوردت األفعال المزيدة الماضية للفظ العذاب ومشتقاته في 

 رقمها اآلية السورة
وفًا َأْن َيْبُلَغ َمِحلَُّه َوَلْوال ُهُم الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم َواْلَهْدَي َمْعكُ  الفتح 

ِرجاٌل ُمْؤِمُنوَن َوِنساٌء ُمْؤِمناٌت َلْم َتْعَلُموُهْم َأْن َتَطُؤُهْم َفُتِصيَبُكْم ِمْنُهْم َمَعرٌَّة ِبَغْيِر 
ِمْنُهْم َعذابًا  الَِّذيَن َكَفُروا َلَعذَّْ َناِعْلٍم ِلُيْدِخَل اللَُّه ِفي َرْحَمِتِه َمْن َيشاُء َلْو َتَزيَُّلوا 

 .َأِليماً 

65  

 َوَكَأيِّْن ِمْن َقْرَيٍة َعَتْت َعْن َأْمِر َربِّها َوُرُسِلِه َفحاَسْبناها ِحسابًا َشِديداً  الطالق 
 .َعذابًا ُنْكراً  َوَعذَّْ ناها

5  

                                                 
 .33فاطر (3)
 .3/551(َعْذب)بلسان العر  (3)
 .63شذا العرف (1)
  . 33  33 بحوث ومقاالت في اللغة (4)
 .51المفتاح في الصرف (5)
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حيث جاءت األفعال الماضية المزيدة بصيغ مختلفة ففي سورة الفتح جاءت الصيغة 

وهذه الصيغ تدل على شدة العذاب الواقع والذي حدده ( فعَّلناها)وفي سورة الطالق، ( لفعَّلنا)
 .تمَّ تعذِّيبهم وانقضي هذا العذاب حيث سياق اآليات

  الم     األفعال المضا ع . 
ما دل على زماني الحال واالستقبال، ويسمى حاضرًا  أو " بأنَّه ويعرف الفعل المضارى

عشر موضعًا  ثمانيةللفظ العذاب ومشتقاته في  المزيدة فعال المضارعةوردت األ وقد (3)"مستقبالً 
 :اآلتىوهي على النحو 

  قمها الو ن ا    ال و  
خل 

 عمران
َعذابًا َشِديدًا ِفي الدُّْنيا َواآْلِخَرِة َوما َلُهْم ِمْن  َفُأَعذُِّ ُه ْ َفَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا 

 .ناِصِرينَ 
  56 فُأفعُِّلهم

خل 
 عمران

 335 ُيَفعَِّلُهم .َفِإنَُّهْم َظاِلُمونَ  ُ َعذَِّ ُه ْ َلْيَ  َلَك ِمَن اأْلَْمِر َشْيٌء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم َأْو 

اِلحاِت َفُيَوفِّيِهْم ُأُجوَرُهْم َوَيِزيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه  النساء َفَأمَّا الَِّذيَن خَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
َعذابًا َأِليمًا وال َيِجُدوَن َلُهْم ِمْن  َفُ َعذُِّ ُه ْ اْستَْنَكُفوا َواْسَتْكَبُروا  َوَأمَّا الَِّذينَ 

 ً.ُدوِن اللَِّه َوِليًّا وال َنِصيرا

  321 فُيَفعٍُّلُهم

ُلها َعَلْيُكْم َفَمْن َيْكُفْر َبْعُد ِمْنُكْم َفِإنِّي  المائدة ابًا ال َعذ ُأَعذُِّ هُ قاَل اللَُّه ِإنِّي ُمَنزِّ
 .ُأَعذُِّبُه َأَحدًا ِمَن اْلعاَلِمينَ 

 335 ُأَفعٍّله

 11 ِلُيَفعُِّلُهم .َوَأْنَت ِفيِهْم َوما كاَن اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُرونَ  ِلُ َعذَِّ ُه ْ َوما كاَن اللَُّه  األنفال
دُّوَن َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم َوما كاُنوا اللَُّه َوُهْم َيصُ  ُ َعذَِّ ُه ُ َوما َلُهْم َأالَّ  األنفال

 .َأْوِلياَءُه ِإْن َأْوِلياُؤُه ِإالَّ اْلُمتَُّقوَن َولِكنَّ َأْكَثَرُهْم ال َيْعَلُمونَ 
 14 ُيَفعَِّلُهمُ 

مَّا َيُتوُب َعَلْيِهْم َواللَّ  ُ َعذُِّ ُه ْ َوخَخُروَن ُمْرَجْوَن أِلَْمِر اللَِّه ِإمَّا  التوبة   316 ُيَفعُِّلُهم ُه َعِليٌم َحِكيمٌ َواِ 
ِبها ِفي اْلَحياِة  ِلُ َعذَِّ ُه ْ َفال ُتْعِجْبَك َأْمواُلُهْم َوال َأْوالُدُهْم ِإنَّما ُيِريُد اللَُّه  التوبة

 .الدُّْنيا َوَتْزَهَق َأْنُفُسُهْم َوُهْم كاِفُرونَ 
 55 ِلُيَفعَِّلُهم

قاُلوا َوَلَقْد قاُلوا َكِلَمَة اْلُكْفِر َوَكَفُروا َبْعَد ِإْسالِمِهْم َوَهمُّوا َيْحِلُفوَن ِباللَِّه َما  التوبة 
ِبما َلْم َيناُلوا َوما َنَقُموا ِإالَّ َأْن َأْغناُهُم اللَُّه َوَرُسوُلُه ِمْن َفْضِلِه َفِإْن َيُتوُبوا 

ْن َيَتَولَّْوا  بًا َأِليمًا ِفي الدُّْنيا َواآْلِخَرِة َوما اللَُّه َعذا ُ َعذِّْ ُه ُ َيُك َخْيرًا َلُهْم َواِ 
   .َلُهْم ِفي اأْلَْرِض ِمْن َوِليٍّ وال َنِصيرٍ 

 

  24 ُيَفعِّلُهم
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وُه َشْيئًا  ُ َعذِّْ ُك ْ ِإالَّ تَْنِفُروا  التوبة  َعذابًا َأِليمًا َوَيْستَْبِدْل َقْومًا َغْيَرُكْم َوال َتُضرُّ
  .َقِديرٌ َواللَُّه َعلى ُكلِّ َشْيٍء 

  11 ُيَفعِّلُكم

ِبَها ِفي الدُّْنَيا  ُ َعذَِّ ُه ْ َواَل ُتْعِجْبَك َأْمَواُلُهْم َوَأْواَلُدُهْم ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه َأْن  التوبة
 .َوَتْزَهَق َأْنُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُرونَ 

 55 ُيَفعَِّلُهم

  52 ُنَفعٍّله .ثُمَّ ُيَردُّ ِإلى َربِِّه َفُيَعذُِّبُه َعذابًا ُنْكراً  ُنَعذُِّ هُ قاَل َأمَّا َمْن َظَلَم َفَسْوَف  الكهف
 33 ألُفِعلنَّه .َعذابًا َشِديدًا َأْو أَلَْذَبَحنَُّه َأْو َلَيْأِتَينِّي ِبُسْلطاٍن ُمِبينٍ  أَلَُعذَِّ نَّهُ  النمل
ْوٍم ُأوِلي َبْأٍ  َشِديٍد ُقْل ِلْلُمَخلَِّفيَن ِمَن اأْلَْعراِب َسُتْدَعْوَن ِإلى قَ  الفتح 

ْن تََتَولَّْوا  تُقاِتُلوَنُهْم َأْو ُيْسِلُموَن َفِإْن ُتِطيُعوا ُيْؤِتُكُم اللَُّه َأْجرًا َحَسنًا َواِ 
  .َعذابًا َأِليماً  ُ َعذِّْ ُك ْ َكما َتَولَّْيُتْم ِمْن َقْبُل 

 36 ُيَفعِّلُكم

َلى اأْلَْعَرِج َحَرٌج َوال َعَلى اْلَمِريِض َلْيَ  َعَلى اأْلَْعمى َحَرٌج وال عَ  الفتح
َحَرٌج َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنهاُر 

  .َعذابًا َأِليماً  ُ َعذِّْ هُ َوَمْن َيَتَولَّ 

  32 ُيَفعِّلهُ 

نَّْجو  ثُمَّ َيُعوُدوَن ِلما ُنُهوا َعْنُه َوَيَتناَجْوَن َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ُنُهوا َعِن ال المجادلة
ذا جاُؤَك َحيَّْوَك ِبما َلْم ُيَحيَِّك ِبِه اللَُّه  ْثِم َواْلُعْدواِن َوَمْعِصَيِة الرَُّسوِل َواِ  ِباإْلِ

َيْصَلْوَنها  اللَُّه ِبما َنُقوُل َحْسُبُهْم َجَهنَّمُ ُ َعذُِّ َنا َوَيُقوُلوَن ِفي َأْنُفِسِهْم َلْوال 
 .َفِبْئَ  اْلَمِصيرُ 

  5 ُيفعُِّلنا

  34 فُيَفعٍُّله .اللَُّه اْلَعذاَب اأْلَْكَبرَ  َفُ َعذُِّ هُ  الغاشية
  35 ُيَفعِّلُ  .َعذاَبُه َأَحدٌ  ُ َعذِّ ُ  َفَيْوَمِئٍذ ال الفجر
 

 عليه سياق ما دلوجل مستمر ودائم ، وهذا  جاء الفعل المضارى ليدلُّ على أنَّ عذاب اهلل عز
شدة واستمرارية  ىفد لت عل ضارى زادت المعنى وضوحاً والزيادات في األوزان للفعل الم .اآليات 

ومن الواضح كذلك أنَّ كثرة استعمال صيغ المضارى في ألفاظ العذاب مقارنة مع  .عذاب اهلل 
جهنم ، وهذا ما  صيغ الماضي تدل علي تجدد  العذاب واستمراريته ، بل وثبوته أي الخلود في

 .المزيدة أتاحه استعمال صيغ المضارى
   المشتقا . 

تدر  المفردات، فهو يدر  الطريق  التيأحد فروى علم اللغة  اللغويينعند علماء  االشتقاق
 .  (3)االستعمالجهة المعنى ،أو من جهة الكلمة مع التغييرات التي أصابتها ، من  االتي مرت به
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، وتغايرهما في نزى لفظ من خخر بشرط تناسبهما معنًى وتركيباً  " :هويعرف االشتقاق بأنَّ 
 االشتقاقولهذا يعتبر  (3)"الصيغة بحرف أو بحركة، وأن يزيَد المشتقُّ على المشتق  منه بشيء

تنمو عن طريقها اللغات، وتتسع ، ويزداد ثراؤها، فتتمكن به من التعبير  التيالوسائل الرائعة  أحد
 .  (3)"ألفكار ، والمستحدث من وسائل الحياةعن الجديد من ا

   ا شتقاق أق ا . 
 : إلى ث ث  أق ا  ا شتقاق نق   

 . ،كعلم من الِعلمصغير وهو ما اتحدت الكلمتان فيه حروفًا وترتيباً  :األول
 . كبير وهو ما اتحدت فيه حروفًا ال ترتيبًا، كجبذ من الَجْذب :الثانى
أكثر الحروف ،مع تناسق في الباقي َكَنَعق من النَّْهق، لتناسب  فيه تأكبر وهو ما اتحد :الثالث

 . (1) في المخرجالعين والهاء 
 ،والصفة المشبهة، اسم الفاعل واسم المفعول  :والمشتق من األسماء على سبعة أنواى وهي

ن اسم وسأعنى بالحديث ع. (4)وأبنية المبالغة، واآللة  ،والمكان، والزمان ، وأسماء التفضيل 
 .فقط الفاعل واسم المفعول ألنَّ لفظ العذاب ومشتقاته جاءت عليهما

 ا   الفاعل  . 
واسم الفاعل  (6)أو تعلًّق به (5)وهو اسم يشتق من الفعل ، للداللة على وصف من قام بالفعل

ويقصد بالحدث معنى المصدر ،  ، يدل على الحدث والحدوث وفاعله: كما يقول النحاة 
فاسم الفاعل يدل علي القيام وهو الحدث، وعلى الحدوث وهو .يقابل الثبوت وبالحدوث ما 

  .  (2) أي صاحب القيام  ل علي ذات الفاعل التغيير ،فالقيام لي  مالزمًا لصاحبه ،ويد
كتب كاتب ومن الفعل األجوف الذي  :مثل ، يصاغ اسم الفاعل من الثالثي على وزن فاعل

قال قائل ومن الفعل األجوف الذي عينه  :مثل ،اسم الفاعلعينه ألف تقلب األلف همزة في 
دعا : لمث، فتحذف ياؤه  ناقصاً  الفعلن كان ا  و ، هي مثل حيد حايد  ابقي كمصحيحة فإنها ت

 .داىٍ 
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ومن غير الثالثي يصاغ على وزن الفعل المضارى مع إبدال حرف المضارعة ميمًا  
 . (3)جيدحرج ُمدحر  :مثل ،ر ما قبل اآلخركس ومضمومة 

  من ا   الفاعل  . 
 :التال   األ من  جئ ا   الفاعل ع ي     

 .هذا قاتل زيد أي قتله: مثل قولك، الُمِضى    -3
 .كالنا ناظر قمرًا فدَّل اسم الفاعل على الحال وهو النظر: مثل قولك، الحال  -3
 َرْيَب ِفيِه ِإنَّ اللََّه اَل ِلَيْوٍم اَل  َجاِمُع النَّا ِ ﴿ َربََّنا ِإنََّك :مثل قوله تعالى،  االستقبال -1

 .يوم القيامة يدل على االستقبال ويعنى (3)ُيْخِلُف اْلِميَعاَد ﴾
َوالنََّو  ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت  َفاِلُق اْلَحبِّ ﴿ ِإنَّ اللََّه :قال اهلل تعالى ،االستمرار -4

ففلق الحب والنوي مستمر ( 1)نَّى ُتْؤَفُكوَن﴾َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّ َذِلُكُم اللَُّه َفأَ 
 .وجل يفلق اإلصباح  اهلل عزو في كل يوم 

العينين هذه واسع الفم وبارز الجبين وجاحظ : كقولك، الداللة عل الثبوت  -5
 .(4)صفات تدل على الثبوت

 :كما يليأربعة مواضع في القرخن الكريم  من العذاب في د اسم الفاعل مشتقاً ور وقد    

  قمها ا    ل و  ا
ْذ َقاَلْت ُأمٌَّة ِمْنُهْم ِلَم َتِعُظوَن َقْوًما اللَُّه ُمْهِلُكُهْم َأْو  األعراف َعَذاًبا َشِديًدا َقاُلوا َمْعِذَرًة  ُمَعذُِّ ُه ْ َواِ 

 .ِإَلى َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم َيتَُّقونَ 
364 

 11 .َوُهْم َيْسَتْغِفُرونَ  ُمَعذَِّ ُه ْ َت ِفيِهْم َوَما َكاَن اللَُّه َوَما َكاَن اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم َوَأنْ  األنفال
ْن ِمْن َقْرَيٍة ِإالَّ َنْحُن ُمْهِلُكوَها َقْبَل َيْوِم اْلِقَياَمِة َأْو  اإلسراء َعَذاًبا َشِديًدا َكاَن َذِلَك  ُمَعذُِّ وَهاَواِ 

 .ِفي اْلِكَتاِب َمْسُطوًرا
55 

  َفِإنََّما َيْهَتِدي ِلَنْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَلْيَها َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر َمِن اْهَتدَ  اإلسراء
 .َحتَّى َنْبَعَث َرُسواًل  ُمَعذِِّ  نَ ُأْخَر  َوَما ُكنَّا 

35 

 
 
 
 
 
 

مزيد من غير الثالثي فاشتقت من الفعل الرباعي ال المواضع األربعةحيث جاء اسم الفاعل في 
 .عذِّب يعذِّب ُمَعذِّب 
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 عذَّب     ُيَعِذب      ُمَعذُِّبُهم        ُمَفعُِّلُهم يدل اسم الفاعل علي الثبوت      ُمَعذُِّ ُه ْ      
 عذَّب     ُيَعِذب     ُمَعذَِّبُهم        ُمَفعَِّلُهم  يدل اسم الفاعل علي االستمرارية       ُمَعذَِّ ُه ْ      
   ل ا   الفاعل ع ي الث و  ُمَفعُِّلوهاُمَعذُِّ وَها           عذَّب     ُيَعِذبذُِّ وَها     ُمعَ      
 .ُمَفعِِّلْين يدل اسم الفاعل على االستقبال       ُمَعذِِّ  نَ      عذَّب     ُيَعِذب      ُمَعذِِّ  نَ      
 .استمرارية وتجددبوسيحدث ، دث اأن عذاب اهلل ح ىإن دَل فإن ما يدل عل وهذا

 

  ا   المفعول . 
هو اسم يشتق من الفعل المضارى المتعدي المبني للمجهول ، وهو يدل على وصف من "

وذات المفعول كمقتول  ،واسم المفعول هو ما دلَّ على الحدث والحدوث" (3)".يقع عليه الفعل
ذات  ىل يدل علفإنه في اسم الفاع، ترق عن اسم الفاعل على الموصوففهو ال يف. ومأسور

 . (3)"عول يدل على ذات المفعول كمنصورالفاعل كقائم ، وفي اسم المف
كتب مكتوب  فإذا كان الفعل  :مثل ،ويشتق اسم المفعول من الثالثي على وزن مفعول

أو  اً وأمَّا إذا كان عين مضارى الفعل واو ، ( كمقوول)أجوف ، فاسم المفعول منه يكون فيه إعالل 
ذا كان عين الفعل ، ( مقول/ يقول/قال ) :اعل منها على وزن المضارى، مثلياء، فاسم الف وا 
عادة إبشرط ( مقول/ يقول/قال )كما في  فاسم المفعول يكون علي الوزن السابق اً المضارى ألف

وأمَّا إذا كان الفعل ناقصًا حدث في اسم ، ( مخوف/ يخاف/ خاف ):أصلها ، ومثاله  ىإل اإللف
 (. مغزو/ غزا ):مثل،  المفعول إعالالً 

ويشتق اسم المفعول من غير الثالثي على وزن الفعل المضارى ، ومع إبدال حرف 
 .  (1)(مختار/ يختار / اختار ) :مثل ،مضمومة ويفتح ما قبل اآلخر المضارى ميماً 

 من ا   المفعول   . 
 : ى من ح ث ال  ل  ع ي ال من فإنًّه   ل ع

 .ُقتل:أي( هو مقتول) :نحو ،الُمِضى   .3
 .أقبل مسروراً  :مثل ،الحال .3
 .ستقتل: أي (إنك يا ابن أبي سلمي لمقتول) :مثل ،االستقبال .1
 (ال يزال سيفك مسلوالً ):مثل،االستمرار  .4
 .  (4)مفتول الساعدين: مثل، الداللة على الثبوت كالصفة المشبهة  .5
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مشتقًا من عول مفالورود اسم  تبينلفظ العذاب ومشتقاته في القرخن الكريم  وباستقراء
 :كما يلىفي أربعة مواضع في القرخن الكريم العذاب 

 رقمها اآلية السورة
 315 .ِ ُمَعذَِّ  نَ َوَما َنْحُن      الشعراء
 331 .اْلُمَعذَِّ  نَ َفاَل َتْدُى َمَع اللَِّه ِإَلًها خَخَر َفَتُكوَن ِمَن  الشعراء

 15 .ِ ُمَعذَِّ  نَ َأْواَلًدا َوَما َنْحُن َوَقاُلوا َنْحُن َأْكَثُر َأْمَوااًل وَ  سبأ
 51 .ِ ُمَعذَِّ  نَ ِإالَّ َمْوتَتََنا اأْلُوَلى َوَما َنْحُن  الصافات
 

فاشتقت من الفعل   من غير الثالثياألربعة كلمات الحيث جاء اسم المفعول في 
وأم ا . بُمعذَّبين والُمعذَّبين يصبح لمع إضافة الزيادة التي لحقت بُمعذَّب ، . المضارى ُيعذِّب ُمَعذَّب

داللة اسم المفعول في الكلمات الثالثة اأُلول فإنَّها تدل علي الحال ، وأم ا داللة الكلمة األخيرة 
 .علي االستقبال فهي
    المصا 

أصل الفعل ،  البصريينوهو عند  (3)"وزمان حدثكل اْسم دل  على " :بأنَّه ُيعرف المصدر
ل والمصدر يتفقان وكٌل له أدلته وبراهينه ،إال أنَّ الفع ،لفعل أسا  للمصدروعند الكوفيين أنَّ ا

،  األفعالمصادر  أبنيةولقد تنوعت  (3)يختلفان في أنَّ المصدر اسم والحدث  ىفي داللتهما عل
 :والسيما الثالثية منها فجاءت عل أوزان مختلفة، والسبب في ذلك يعود إلى

وقد  ،بعض القبائل تختلف في استعمال لفظة أو تعبيروذلك أنَّ :اختالف لغات العرب -3
 .  لفعل ال تستعمله قبيلة أخر  تستعمل قبيلة مصدراً 

 . ( 1)نى معين يختص بهوذلك أن يكون لكل مصدر مع: ىاختالف المعن  -3

وستين وواحد  نمائتيفي القرخن الكريم في العذاب وعذاب  :وقد ورد المصدران بلفظي - أ
 :ورد فيها المصدران  التيمنها بعض اآليات ي فيما يلنذكر وس موضعاً 

 (العذا )
 رقمها اآلية السورة
ْيَناُكْم ِمْن خِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء  البقرة ْذ َنجَّ ُيَذبُِّحوَن َأْبَناَءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساَءُكْم  اْلَعَذا ِ َواِ 

 .َوِفي َذِلُكْم َباَلٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيمٌ 
41 

                                                 
 .45اللمع في العربية (3)
 .66التطبيق الصرفي: انظر (3)
 .  35 - 32األبنية في العربية معاني: انظر (1)
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ا ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبآَياِتَنا َسْوَف ُنْصِليِهْم َناًرا ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّْلَناُهْم ُجُلوًدا َغْيَرهَ  النساء
 .ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِزيًزا َحِكيًما اْلَعَذا َ ِلَيُذوُقوا 

56 

اَل َأَلْيَ  َهَذا ِباْلَحقِّ َقاُلوا َبَلى َوَربَِّنا َقاَل َفُذوُقوا َوَلْو َتَر  ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى َربِِّهْم قَ  األنعام
 .ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ  اْلَعَذا َ 

11 

ِبَما ُكْنتُْم  اْلَعَذا َ َوَقاَلْت ُأواَلُهْم أِلُْخَراُهْم َفَما َكاَن َلُكْم َعَلْيَنا ِمْن َفْضٍل َفُذوُقوا  األعراف
 .َتْكِسُبونَ 

11 

وا النََّداَمَة َلمَّا َرَأُوا  يون   اْلَعَذا َ َوَلْو َأنَّ ِلُكلِّ َنْفٍ  َظَلَمْت َما ِفي اأْلَْرِض اَلْفَتَدْت ِبِه َوَأَسرُّ
 .َوُقِضَي َبْيَنُهْم ِباْلِقْسِط َوُهْم اَل ُيْظَلُمونَ 

54 

 33 .ِإنَّا ُمْؤِمُنونَ  اْلَعَذا َ َربََّنا اْكِشْف َعنَّا  الدخان
 

 (عذا )
 رقمها اآلية السورة
 31 .َأِليٌم ِبَما َكاُنوا َيْكِذُبونَ  َعَذا   ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َفَزاَدُهُم اللَُّه َمَرًضا َوَلُهْم  البقرة 
اآْلِخَرِة َذِلَك َيْوٌم َمْجُموٌى َلُه النَّاُ  َوَذِلَك َيْوٌم  َعَذا َ ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَيًة ِلَمْن َخاَف  هود

 .ودٌ َمْشهُ 
311 

 14 .ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة َأَشقُّ َوَما َلُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َواقٍ  َعَذا   َلُهْم  الرعد
ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم اَل َتْحَسُبوُه َشرًّا َلُكْم َبْل ُهَو َخْيٌر َلُكْم ِلُكلِّ  النور ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا ِباإْلِ

ْثِم َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرُه ِمْنُهْم َلُه امْ   .َعِظيمٌ  َعَذا   ِرٍذ ِمْنُهْم َما اْكَتَسَب ِمَن اإْلِ
33 

 31 .َأِليمٌ  َعَذا   َوالَِّذيَن َكَفُروا ِبآَياِت اللَِّه َوِلَقاِئِه ُأوَلِئَك َيِئُسوا ِمْن َرْحَمِتي َوُأوَلِئَك َلُهْم  العنكبوت
 5 .ِمْن ِرْجٍز َأِليمٌ  َعَذا   َعْوا ِفي خَياِتَنا ُمَعاِجِزيَن ُأوَلِئَك َلُهْم َوالَِّذيَن سَ  سبأ

 

حيث وردت في القرخن في تسعة وثالثين موضعا سوف نذكر بعض هذه  عذا اً  - ب
 .المواضع

 

 رقمها اآلية السورة
خل 

 عمران 
 56 .لدُّْنَيا َواآْلِخَرِة َوَما َلُهْم ِمْن َناِصِرينَ َشِديًدا ِفي ا َعَذاً اَفَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا َفُأَعذُِّبُهْم 

اِدِقيَن َعْن ِصْدِقِهْم َوَأَعدَّ ِلْلَكاِفِريَن  األحزاب  5 .َأِليًما َعَذاً اِلَيْسَأَل الصَّ
 32 .ْعَمُلونَ َشِديًدا َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْسَوَأ الَِّذي َكاُنوا يَ  َعَذاً اَفَلُنِذيَقنَّ الَِّذيَن َكَفُروا  فصلت
نَّ ِللَِّذيَن َظَلُموا  الطور  42 .ُدوَن َذِلَك َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُمونَ  َعَذاً اَواِ 
 32 .َصَعًدا َعَذاً اِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه َوَمْن ُيْعِرْض َعْن ِذْكِر َربِِّه َيْسُلْكُه  الجن
 11 .اً اَعذَ َفُذوُقوا َفَلْن َنِزيَدُكْم ِإالَّ  النبأ
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 :تىاآلحيث وردت في القرخن الكريم في تسعة مواضع علي النحو  عذا ي - ت
 
 رقمها اآلية السورة

ُأِصيُب  َعَذاِ يَواْكُتْب َلَنا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآْلِخَرِة ِإنَّا ُهْدَنا ِإَلْيَك َقاَل  األعراف
َكاَة ِبِه َمْن َأَشاُء َوَرْحَمِتي َوِسَعْت كُ  لَّ َشْيٍء َفَسَأْكتُُبَها ِللَِّذيَن َيتَُّقوَن َوُيْؤُتوَن الزَّ

 .َوالَِّذيَن ُهْم ِبآَياِتَنا ُيْؤِمُنونَ 

356 

ْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ  إبراهيم  2 .َلَشِديدٌ  َعَذاِ يَواِ 
 51 .ُهَو اْلَعَذاُب اأْلَِليمُ  اِ يَعذَ َوَأنَّ  الحجر
 36 .َوُنُذرِ  َعَذاِ يَفَكْيَف َكاَن  القمر 
 35 .َوُنُذرِ  َعَذاِ يَكذََّبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَن  القمر 
 33 .َوُنُذرِ  َعَذاِ يَفَكْيَف َكاَن  القمر
 11 .َوُنُذرِ  َعَذاِ يَفَكْيَف َكاَن  القمر
 12 .َوُنُذرِ  َعَذاِ يَعْن َضْيِفِه َفَطَمْسَنا َأْعُيَنُهْم َفُذوُقوا  َوَلَقْد َراَوُدوهُ  القمر
 11 .َوُنُذرِ  َعَذاِ يَفُذوُقوا  القمر
 

 . حيث وردت في القران في ثالثة مواضع  عذا ه - ث
 رقمها اآلية                                السورة
 51 .َياتًا َأْو َنَهاًرا َماَذا َيْسَتْعِجُل ِمْنُه اْلُمْجِرُمونَ بَ  َعَذاُ هُ ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأَتاُكْم  يون 

ُأوَلِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن ِإَلى َربِِّهُم اْلَوِسيَلَة َأيُُّهْم َأْقَرُب َوَيْرُجوَن َرْحَمَتُه  اإلسراء
 .ِإنَّ َعَذاَب َربَِّك َكاَن َمْحُذوًرا َعَذاَ هُ َوَيَخاُفوَن 

52 

 35 .َأَحدٌ  َعَذاَ هُ َفَيْوَمِئٍذ اَل ُيَعذُِّب  الفجر
 

 . وردت مرتين في القرخن  عذا ها - ج
 رقمها اآلية                                السورة
 65 .َكاَن َغَراًما َعَذاَ َهاَوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ  الفرقان
الَِّذيَن َكَفُروا َلُهْم َناُر َجَهنََّم اَل ُيْقَضى َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا واََل ُيَخفَُّف َعْنُهْم ِمْن وَ  فاطر

 .َكَذِلَك َنْجِزي ُكلَّ َكُفورٍ  َعَذاِ َها
16 

 

 . وردت مرة   عذا ك  - ح
 رقمها اآلية                                السورة
 342 ِإْن َشَكْرُتْم َوخَمْنُتْم َوَكاَن اللَُّه َشاِكًرا َعِليًما َعَذاِ ُك ْ  ِ َما َيْفَعُل اللَُّه  النساء
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 .  وردت مرة  عذا هما - خ
 رقمها اآلية                                السورة
ِهَما َرْأَفٌة ِفي الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َواَل َتْأُخْذُكْم بِ  النور

َطاِئَفٌة ِمَن  َعَذاَ ُهَماِديِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوْلَيْشَهْد 
 .اْلُمْؤِمِنينَ 

3 

 

 . وردت مرة  عذا ِ  - د
 

 رقمها اآلية                                السورة
 َبْل َلمَّا َيُذوُقواْن َبْيِنَنا َبْل ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْن ِذْكِري َأُؤْنِزَل َعَلْيِه الذِّْكُر مِ  ص

 .َعَذا ِ 
5 

 
 القــرخن الكــريملفــظ العــذاب ومشـتقاته فــي ورد فيهـا  عـدد المــرات التــىوالجـدول التــالي يبــين 

 : ، وذلك كما يلي  والنسبة المئوية
 النسبة المئوية عدد تكرارها المشتق
 %1275 132 المصا  

 %3731 4 لفاعل ا   ا
 %3731 4 ا   المفعول
 %311 135 المجموع

 

كمــا هــو واضــح فــإنَّ المصــادر شــغلت أكبــر موضــع فــي المشــتقات حيــث ورد لفــظ العــذاب مشــتقًا و 
، وال اعــل أربــع مــرات وكــذلك اســم المفعــولثالثمائــة وســبعة عشــر موضــعًا ، فــي حــين ورد اســم الف

ومنــه تســتفاد صــيغ العــذاب األخــر  كاســم الفاعــل  فالمصــدر هــو أصــل المشــتقات  غرابــة فــي ذلــك
فهـو حـدث قـائم  ،وهذا يدل على اسـتمرارية وتجـدد حـدوث العـذاب بـالكفرة والعاصـينواسم المفعول 

 .ومســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمر إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة
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  الثانيالفصل 
 
 

 في الق آن الك     مشتقاتهو  العذا   فظلالم توى الت ك  ي           
 

 :    يما ل ، ع ى و شتمل هذا الفص
 .  ص َّغ الفعل -أو ً   
 .الم فوعا  -ثان اً   
 . م  إلنوا خ الجم   ا -ثالثاً   
 .المنصو ا   - ا عاً   
 . المج و ا  -خام اً   
 .التوا ع - ا  اً   
 .  أل ال   النحو  ا- ا عاً   
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 :في الق آن الك     ل فظ العذا  ومشتقاتهالم توى الت ك  ي 

ــــي القــــرخن الكــــريم ، تعــــد ــــة التــــي ورد فيهــــا ، مشــــتقات لفظــــة العــــذاب ف د المواقــــع التركيبي
وســأعرض لهــذه المواقــع التركيبيــة مــن خــالل طرحهــا ضــمن أبــواب النحــو المعروفــة ، وذلــك علــى 

 : تىالنحو اآل
 .  غ الفعل َّ ص: أوً  

وحرفي ومن خصائصه صحة دخول قد، . الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان       
قد : ، والجوازم، ولحوق المتصل البارز من الضمائر، وتاء التأنيث الساكنة نحو قولكاالستقبال

 . (3)فعل يفعل وسيفعل وسوف يفعل ولم يفعل وفعلت ويفعلن وافعلي وفعلت
ماض ومضارى وأمر، حيث بلغ عدد األفعال  :ويقسم الفعل عند النحاة حسب الزمن إلى     

 :ب أو مشتقاته في القرخن الكريم عشرين موضعًا ، كما يليعامة من لفظ العذا
 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية اسم السورة
 33 النمل 335، 56 خل عمران
 65، 32‘36 الفتح 321 النساء
 5 المجادلة 335 المائدة
، 24، 55، 11 التوبة

55 ،316 
 5 الطالق

 35 الفجر 14،11 األنفال
 34 الغاشية 52 الكهف

 
 .وسنبدأ بالفعل المضارى السيما وأنَّه األكثر ورودًا في القرخن الكريم

 . الفعل المضا ع . 1
وذلـك قولـك للمخاطـب أو الغائبـة . فـي صـدره الهمـزة والنـون والتـاء واليـاء يتعاقـبوهو ما          

ويشـترك فيـه  .ةالزوائـد األربعـهـذه  وتسـمى. جماعـة نفعـلولل. تفعل، وللغائب يفعل، وللمـتكلم أفعـل
 .الحاضر والمستقبل

وبـدخولهما . لالسـتقبالالسـين أو سـوف مـا أنَّ ليفعل مخلصة للحـال، ك (إن زيداً ):والالم في قولك 
 .(3)قد ضارى االسم فأعرب بالرفع والنصب والجزم مكان الجرفعليه 
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 اً مضــارع ، فعــالً (العــذاب)وقــد بلــغ عــدد المواضــع  التــي جــاء فيهــا أحــد مشــتقات  لفظــة 
 : ، كما يلي اً ضعمو  عشرة  يثمان

 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية اسم السورة
 52 الكهف 335، 56 خل عمران
 33 النمل 321 النساء
 5 المجادلة 335 المائدة
، 24، 55، 11 التوبة

55 ،316 
 34 لغاشيةا

 35 الفجر 14،11 األنفال
 عش   آ   ىثمان المجموع

 

 .ع الفعل المضا ع الم فو  -
وهـي ، ثمـان مواضـع، (العـذاب) التي جاء فيها أحد مشتقات  لفظ  وقد بلغ عدد المواضع

 : كما يلي 
 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية اسم السورة
 52  الكهف  56 خل عمران
  5  المجادلة 321 النساء
  34 الغاشية 335 المائدة
 35 الفجر 316 التوبة

 

 : وهذه اآليات كما يلي  
 رقمها اآلية لسورةا

خل 
 عمران

َعذابًا َشِديدًا ِفي الدُّْنيا َواآْلِخَرِة َوما َلُهْم ِمْن  َفُأَعذُِّ ُه ْ َفَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا 
 .ناِصِرينَ 

56 

اِلحاِت َفُيَوفِّيِهْم ُأُجوَرُهْم َوَيِزيُدُهْم ِمْن  النساء َفَأمَّا الَِّذيَن خَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
َعذابًا َأِليمًا َوال َيِجُدوَن  َفُ َعذُِّ ُه ْ ِلِه َوَأمَّا الَِّذيَن اْسَتْنَكُفوا َواْسَتْكَبُروا َفضْ 

 .َلُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِليًّا وال َنِصيراً 

321 

مَّا َيُتوُب َعَلْيِهْم َوا ُ َعذُِّ ُه ْ َوخَخُروَن ُمْرَجْوَن أِلَْمِر اللَِّه ِإمَّا  المائدة للَُّه َعِليٌم َواِ 
 .َحِكيمٌ 

335 

مَّا َيُتوُب َعَلْيِهْم َواللَُّه َعِليٌم  التوبة َوخَخُروَن ُمْرَجْوَن أِلَْمِر اللَِّه ِإمَّا ُيَعذُِّبُهْم َواِ 
 .َحِكيمٌ 

316 
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 52 .ُنْكراً َعذابًا  َفُ َعذُِّ هُ قاَل َأمَّا َمْن َظَلَم َفَسْوَف ُنَعذُِّبُه ُثمَّ ُيَردُّ ِإلى َربِِّه  الكهف
َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ُنُهوا َعِن النَّْجو  ثُمَّ َيُعوُدوَن ِلما ُنُهوا َعْنُه َوَيتَناَجْوَن  المجادلة

ذا جاُؤَك َحيَّْوَك ِبما َلْم ُيَحيَِّك ِبِه  ْثِم َواْلُعْدواِن َوَمْعِصَيِة الرَُّسوِل َواِ  ِباإْلِ
ُبَنا اللَُّه ِبما َنُقوُل َحْسُبُهْم َجَهنَُّم اللَُّه َوَيُقوُلوَن ِفي َأْنُفِسهِ  ْم َلْوال ُيَعذِّ
 .َيْصَلْوَنها َفِبْئَ  اْلَمِصيرُ 

5 

 34 .اللَُّه اْلَعذاَب اأْلَْكَبرَ  َفُ َعذُِّ هُ  الغاشية
 34 .َفَيْوَمِئٍذ ال ُيَعذُِّب َعذاَبُه َأَحدٌ  الفجر

 
 .الفعل المضا ع المنصو   -

 :ىنصب الفعل المضار 
 (أن، َلْن، ِإَذْن، َكيْ )الحروف األصلية لنصب المضارى  -3
 :مضمرة وجوبا بعد الحروف الخمسة اآلتية" بأن"ينصب المضارى  -3
 .الم الجحود، حتى :حرفان للجر هما  -أ

 .ثالثة حروف للعطف هي أو، فاء السببي ة، واو المعي ة -ب
 :لتي يتحقق فيها ما يليفي الجملة ا مضمرة جوازاً " بأن"ينصب المضارى  -1
 .الواو، الفاء، ثم، أو :وقوى الفعل بعد أحد حروف العطف األربعة  -أ

 .أن يسبق حرف العطف في الجملة باسم محض المصدر غالباً  -ب
 . (3)مضمرة شذوذا في غير ما سبق مما سمع عن العرب" بأن"ينصب المضارى  -4

 اً منصـوب اً مضارع فعالً ( العذاب)د مشتقات  لفظة وقد بلغ عدد المواضع  التي جاء فيها أح      
 :كما يلي ، خمسة مواضع، 

  ق  ا    ا   ال و    ق  ا    ا   ال و  
 14، 11 األنفال   335 خل عمران 

 خم  خيات المجموى 55،55 التوبة
 

 صــورًا عديــدة ، عنــد وروده فــي الســياق التركيبــي للــنظم القرخنــي ،المضــارى   عــلواتخــذ الف
 :  تىوذلك على النحو اآل

 .فعل مضا ع منصو   أن المضم    .1
 اً مضـــارع فعـــالً ( العـــذاب)وقـــد بلـــغ عـــدد المواضـــع  التـــي جـــاء فيهـــا أحـــد مشـــتقات  لفظـــة 

 : كما يلي  ثالثة مواضع،في بأن المضمرة  اً منصوب

                                                 
 .  3/153النحو المصفى  ((3
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 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية اسم السورة
  11،14 األنفال  55 التوبة

 ثالث خيات المجموى 
 

 .الفعل المضا ع +    الجحو   .1
 : ورة خيتين ، وهى كما يلي  صوبلغ عدد اآليات التي وردت على هذه ال

 رقمها اآلية السورة
َوَأْنَت ِفيِهْم َوما كاَن اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم  ِلُ َعذَِّ ُه ْ َوما كاَن اللَُّه  األنفال

 .َيْسَتْغِفُرونَ 
11 

ِبها ِفي اْلَحياِة  ِلُ َعذَِّ ُه ْ ُتْعِجْبَك َأْمواُلُهْم َوال َأْوالُدُهْم ِإنَّما ُيِريُد اللَُّه  َفال التوبة
 .الدُّْنيا َوَتْزَهَق َأْنُفُسُهْم َوُهْم كاِفُرونَ 

55 

 
 . الفعل المضا ع + أّ   .2

 : ى هذه الصورة التركيبية ، ما يليومن اآليات التي وردت عل
 هارقم اآلية السورة
اللَُّه َوُهْم َيُصدُّوَن َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم َوما كاُنوا  َأ َّ ُ َعذَِّ ُه ُ َوما َلُهْم  األنفال

 َأْوِلياَءُه ِإْن َأْوِلياُؤُه ِإالَّ اْلُمتَُّقوَن َولِكنَّ َأْكَثَرُهْم ال َيْعَلُمونَ 
14 

 
 . الفعل المضا ع المج و   -

، أربعــة مواضــع، (العــذاب)اء فيهــا أحــد مشــتقات  لفظــة وقــد بلــغ عــدد المواضــع  التــي جــ
 : وهذه المواضع كما يلي 
 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية اسم السورة
 32، 36 الفتح  24، 11 التوبة 

 أ  ع  آ ا  المجموع
 

 : وهذه اآليات كما يلي  
 رقمها اآلية السورة
ْد قاُلوا َكِلَمَة اْلُكْفِر َوَكَفُروا َبْعَد ِإْسالِمِهْم َوَهمُّوا َيْحِلُفوَن ِباللَِّه َما قاُلوا َوَلقَ  التوبة 

ِبما َلْم َيناُلوا َوما َنَقُموا ِإالَّ َأْن َأْغناُهُم اللَُّه َوَرُسوُلُه ِمْن َفْضِلِه َفِإْن َيُتوُبوا 
ْن َيَتَولَّْوا  ِفي الدُّْنيا َواآْلِخَرِة َوما  اللَُّه َعذابًا َأِليماً  ُ َعذِّْ ُه ُ َيُك َخْيرًا َلُهْم َواِ 

   .َلُهْم ِفي اأْلَْرِض ِمْن َوِليٍّ وال َنِصيرٍ 
 
 

24  
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وُه َشْيئًا  ُ َعذِّْ ُك ْ ِإالَّ تَْنِفُروا  التوبة  َعذابًا َأِليمًا َوَيْسَتْبِدْل َقْومًا َغْيَرُكْم وال َتُضرُّ
  .َواللَُّه َعلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

 

11  

ُقْل ِلْلُمَخلَِّفيَن ِمَن اأْلَْعراِب َسُتْدَعْوَن ِإلى َقْوٍم ُأوِلي َبْأٍ  َشِديٍد  الفتح 
ْن تََتَولَّْوا  تُقاِتُلوَنُهْم َأْو ُيْسِلُموَن َفِإْن ُتِطيُعوا ُيْؤِتُكُم اللَُّه َأْجرًا َحَسنًا َواِ 

 .َعذابًا َأِليماً  ُ َعذِّْ ُك ْ َكما َتَولَّْيُتْم ِمْن َقْبُل 

36  

َلْيَ  َعَلى اأْلَْعمى َحَرٌج وال َعَلى اأْلَْعَرِج َحَرٌج وال َعَلى اْلَمِريِض  الفتح
َحَرٌج َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنهاُر 

 .َعذابًا َأِليماً  ُ َعذِّْ هُ َوَمْن َيَتَولَّ 

32  

 
 :وجاء  آ   واح   ع ى هذه الصو   ، وهى م ني ع ى الفتح ، الفعل المضا ع ال -

 رقمها اآلية السورة
  33 .َعذابًا َشِديدًا َأْو أَلَْذَبَحنَُّه َأْو َلَيْأِتَينِّي ِبُسْلطاٍن ُمِبينٍ  أَلَُعذَِّ نَّهُ   النمل 

 

 .الفعل الماضي .2
إال أن يعترضــه مــا . الفــتح وهــو مبنــي علــى. وهــو الــدال علــى اقتــران حــدث بزمــان قبــل زمانــك

والضـــم مـــع واو . فالســـكون عنـــد اإلعـــالل ولحـــوق بعـــض الضـــمائر. يوجـــب ســـكونه أو ضـــمه
 . (3)الضمير

فــي  اً ماضــي ، فعــالً (العــذاب) التــي جــاء فيهــا أحــد مشــتقات  لفــظوقــد بلــغ عــدد المواضــع 
 : كما يلي  ، موضعين

 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية اسم السورة
  5 الطالق   65 الفتح 

 آ تان المجموع 
 

 : واتخذ الفعل الماضي صورتين ، كما يلي     
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 . الفعل الماضي الم ني ع ى ال كون .1
 :  ع ى هذه الصو   ، وذلك كما   ي  انوجاء  آ ت

 رقمها اآلية السورة
ْدَي َمْعُكوفًا َأْن َيْبُلَغ َمِحلَُّه َوَلْوال ُهُم الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم َواْلهَ  الفتح 

ِرجاٌل ُمْؤِمُنوَن َوِنساٌء ُمْؤِمناٌت َلْم َتْعَلُموُهْم َأْن َتَطُؤُهْم َفُتِصيَبُكْم ِمْنُهْم َمَعرٌَّة ِبَغْيِر 
َكَفُروا ِمْنُهْم َعذابًا  الَِّذينَ  َلَعذَّْ َناِعْلٍم ِلُيْدِخَل اللَُّه ِفي َرْحَمِتِه َمْن َيشاُء َلْو َتَزيَُّلوا 

 .َأِليماً 

65  

َوَكَأيِّْن ِمْن َقْرَيٍة َعَتْت َعْن َأْمِر َربِّها َوُرُسِلِه َفحاَسْبناها ِحسابًا َشِديدًا  الطالق 
 .َعذابًا ُنْكراً  َوَعذَّْ ناها

5  

 
فظ يتبين من خالل ما تم عرضه أنَّ صيغ المضارى كان لها النصيب األوفر في مشتقات ل

 ةعشر  يانالعذاب علي حساب الفعل الماضي ، حيث بلغ عدد األفعال المضارعة بشكل عام ثم
لم يرد الماضي سوي مرتين فقط ، وبطبيعة الحال لم ترد صيغة األمر من لفظ  في حينمرة ، 

وذلك ألنَّ العبد ال يطلب من ربه العذاب وال ُيؤمر اهلل بالعذاب من العذاب في القرخن الكريم 
ولعل في كثرة ورود لفظ العذاب بصيغة المضارى داللة على تواصل واستمرارية العذاب . رهغي

، أمَّا الفعل الماضي فلم يرد إال مرتين وذلك في سياق وتجدده كما هو واضح من سياق اآليات 
وذلك في سورة الطالق أو في سياق التهديد لكفار  ،اإلخبار عن العذاب الذي حلَّ باألمم السابقة
 .مكة كما هو الموضع اآلخر في سورة الفتح

 . الم فوعا   :ثان اً 
، والمبتــدأ (3)الفاعــل، والمفعــول الــذي لــم ُيَســمَّ فاِعلُــهُ : المرفوعـاُت مــن األســماء ســبعة، وهــي

كـل ثـان أعـرب إعـراب سـابقه وهـو وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إنَّ وأخواتها، والتـابع للمرفـوى 
 .  (1)النَّعُت، والعطُف، والتوكيد، والَبَدل: وهو أربعة أشياء (3)الحاصل والمتجدد
فـنحكم علـى الكلمـة . هو ما اشـتمل علـى علـم الرفـع مـن الضـمة ومـا نـاب عنهـا: والمرفوى

ومتـى . بأنها مرفوعة إذا وجد علم الرفع وهو الضمة وما ناب عنهـا وهـو األلـف أو الـواو أو النـون
 .  (3)محل من المحال السبعة إذا وقعت في: تكون مرفوعة؟ نقول

                                                 
: ضــرب زيــد ، فــإن أصــل الكــالم: لــم يــذكر فاعلــه االصــطالحي، ثنــى بــه ألنــه ينــوب عــن الفاعــل، نحــو: أي ((3

ـــــــم أقـــــــيم المفعـــــــول مقامـــــــه، فـــــــي كونـــــــه عمـــــــدة مرفوعـــــــا  ضـــــــرب عمـــــــرو زيـــــــدا، فحـــــــذف عمـــــــرو، لغـــــــرض، ث
 .55اآلجرومية:انظر

 .    3/325توضيح المقاصد  ((3

  . 33اآلجرومية  ((1
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وأمــا المبتــدأ وخبــره وخبــر . فــالرفع علــم الفاعليــة والفاعــل: "  (ه515ت )وقــال الزمخشــري
إن وأخواتهـــا وال التـــي لنفـــي الجـــن  واســـم كـــان وأخواتهـــا واســـم مـــا وال المشـــبهتين بلـــي  فملحقـــات 

 .  (3)"بالفاعل على سبيل التشبيه 
 ،الفاعـل ونائبـه: )(1)المرفوعات عشرة ، كما يلـي ،( ه263ت)وعد ابن هشام األنصاري 

وخبـر ال النافيـة ، وخبـر إن وأخواتهـا ، واسم أفعـال المقاربـة ، واسم كان وأخواتها ، وخبره والمبتدأ 
 ( . والمضارى إذا تجرد من ناصب وجازم ، للجن  
 : في الق آن الك    ، ما   ي(العذا ) م فوعا  التي و    في مشتقا  لفظومن ال

ِلـَم َوُهَو َما ُقدَِّم اْلِفْعُل َأْو ِشْبُهُه َعَلْيِه َوُأْسِنَد ِإَلْيِه َعَلى ِجَهِة ِقَياِمِه بِـِه َأْو ُوُقوِعـِه ِمْنـُه َكعَ الفاعل ، . 1
ـــــهُ  ـــــٌف َأْلَواُن ْخَتِل ـــــٌد َوَمـــــاَت َبْكـــــٌر َوَضـــــَرَب َعْمـــــٌرو َومُّ ، وقـــــدم الفاعـــــل علـــــى غيـــــره ألنـــــه أصـــــل  (4)َزْي

 .  (5)المرفوعات
فاْلِفْعــل َواْلَفاِعــل كالكلمــة اْلَواِحــَدة فحقهمــا َأن يتصــال َوحــق  اْلَمْفُعــول َأن َيــْأِتي بعــدهَما ، وقــد يتــأخر 

 .  (6)الفاعل عن المفعول 
 : في الق آن الك    ، ما   ي  (العذا ) اشتم   ع ى الفاعل من مشتقا  لفظومن ا  ا  التي 

ْرنـا ِإلـى َأَجـٍل َقِريـٍب  َ ْأِت ِهُ  اْلَعةذا ُ نَّاَ  َيْوَم َوَأْنِذِر ال :قوله تعالى . 1 َفَيقُـوُل الَّـِذيَن َظَلُمـوا َربَّنـا َأخِّ
ُسـَل َأَولَـْم َتُكوُنـوا َأْقَسـْمُتْم ِمـْن َقْبـُل َمـا َلُكـْم ِمـْن َزوالٍ  ُنِجْب َدْعَوَتَك َوَنتَِّبِع الرُّ

( اْلَعـذابُ )فجـاء لفـظ  (2)
 . بالضمة  اً مرفوع بقة فاعالً في اآلية الكريمة السا

ثالثـين و  واحداً ، فاعالً  (العذاب) التي جاء فيها أحد مشتقات  لفظ  وقد بلغ عدد المواضع
 : ، كما يلي اً موضع

 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية اسم السورة
 45 مريم 21 المائدة
 35،55 الحج 41، 41،42 األنعام
 34،61 النور 21 األعراف
 356 الشعراء 65 األنفال

                                                                                                                                            
 .   311فتح رب البرية على اآلجرومية  ((3

 .   12المفصل في صنعة اإلعراب  ((3

شــرح شــذور الــذهب ، للجــوجري : وانظــر ، 314شــرح شــذور الــذهب ، البــن هشــام و  ،34 – 31مــتن الشــذور ((1
3/111    . 

 .    3/111شرح شذور الذهب ، للجوجري : وانظر ، 31متن الشذور  ((4

 .   3/325وحاشية الصبان ،  31شرح األزهرية  ((5

 .     354شرح قطر الند   ((6

 .    45إبراهيم  ((2
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 51،55 العنكبوت 11 التوبة
 35 ي  64،21 هود
 35،41،41 الزمر 14 الرعد

،54،55 
 15 القمر 44 إبراهيم
 3 نوح 36،45،331 النحل
 13 المجموى 55 الكهف

  
وذلــك علــى واتخــذ الفاعــل صــورًا عديــدة ، عنــد وروده فــي الســياق التركيبــي للــنظم القرخنــي ،      
 :  اآلتىالنحو 

 
 .فاعل + فعل . 1

ومع ذلك لم ترد إالَّ مـرة واحـدة فقـط  وهذا هو األصل في ورود الفاعل في الجملة الفعلية 
 : كما يلي

 رقمها اآلية السورة
ِمَن الرَّْحمِن َفَتُكوَن ِللشَّْيطاِن  َعذا   َيا َأَبِت ِإنِّي َأخاُف َأْن َيَمسََّك  مريم

 .َوِليًّا
 45 

 
 :تيةرة األكثر انتشارًا هي اآلفي حين كانت الصو 

 . فاعل مؤخ  ( + مفعول  ه مق  )ضم  + فعل .  2
 . وجاء الفاعل مؤخرًا التصال الضمير بالفعل فيكون موقعه اإلعرابي مفعول به مقدم 

 : ومن اآليات التي وردت على هذه الصورة التركيبية ، ما يلي ذكرها 
 رقمها اآلية السورة
اللَِّه َأْو َأَتْتُكُم السَّاَعُة َأَغْيَر اللَِّه  َعذا ُ  َأتاُك ْ ْيَتُكْم ِإْن ُقْل َأَرأَ  األنعام

 .َتْدُعوَن ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقينَ 
41 

اللَِّه َبْغَتًة َأْو َجْهَرًة َهْل ُيْهَلُك ِإالَّ  َعذا ُ  َأتاُك ْ ُقْل َأَرَأْيَتُكْم ِإْن  األنعام
 .اْلَقْوُم الظَّاِلُمونَ 

42 

 41 .ِبما كاُنوا َيْفُسُقونَ  اْلَعذا ُ  َ َم ُُّه ُ َوالَِّذيَن َكذَُّبوا ِبآياِتنا  ام األنع
لى َثُموَد َأخاُهْم صاِلحًا قاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإلٍه  األعراف َواِ 

ُكْم خَيًة َفَذُروها َغْيُرُه َقْد جاَءْتُكْم َبيَِّنٌة ِمْن َربُِّكْم هِذِه ناَقُة اللَِّه لَ 
21 
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 .َأِليمٌ  َعذا    َفَ ْأُخَذُك ْ َتْأُكْل ِفي َأْرِض اللَِّه َوال َتَمسُّوها ِبُسوٍء 
 65 .َعِظيمٌ  َعذا    َأَخْذُت ْ َلْوال ِكتاٌب ِمَن اللَِّه َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفيما  األنفال
ها َتْأُكْل ِفي َأْرِض اللَِّه َوال َويا َقْوِم هِذِه ناَقُة اللَِّه َلُكْم خَيًة َفَذُرو  هود

 .َقِريبٌ  َعذا    َفَ ْأُخَذُك ْ َتَمسُّوها ِبُسوٍء 
64 

اآْلِخَرِة َأَشقُّ َوما َلُهْم ِمَن  َوَلَعذابُ ِفي اْلَحياِة الدُّْنيا  َلُهْ  َعذا    الرعد 
 .اللَِّه ِمْن واقٍ 

14  

ْرنا  َعذا ُ الْ  َ ْأِت ِه ُ َوَأْنِذِر النَّاَ  َيْوَم  إبراهيم َفَيُقوُل الَِّذيَن َظَلُموا َربَّنا َأخِّ
ِإلى َأَجٍل َقِريٍب ُنِجْب َدْعَوَتَك َوَنتَِّبِع الرُُّسَل َأَوَلْم َتُكوُنوا َأْقَسْمُتْم 

 .ِمْن َقْبُل َما َلُكْم ِمْن َزوالٍ 

44 

ْم ِمَن اْلَقواِعِد َفَخرَّ َقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَأَتى اللَُّه ُبْنياَنهُ  النحل
 .ِمْن َحْيُث ال َيْشُعُرونَ  َوَأتاُهُ  اْلَعذا ُ َعَلْيِهُم السَّْقُف ِمْن َفْوِقِهْم 

36 
 
 

َقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَأَتى اللَُّه ُبْنياَنُهْم ِمَن اْلَقواِعِد َفَخرَّ  النحل
 .ِمْن َحْيُث ال َيْشُعُرونَ  اْلَعذا ُ  َأتاُه ُ وَ َعَلْيِهُم السَّْقُف ِمْن َفْوِقِهْم 

45 

 331 .َوُهْم ظاِلُمونَ  اْلَعذا ُ  َفَأَخَذُه ُ َوَلَقْد جاَءُهْم َرُسوٌل ِمْنُهْم َفَكذَُّبوُه  النحل
َوما َمَنَع النَّاَ  َأْن ُيْؤِمُنوا ِإْذ جاَءُهُم اْلُهد  َوَيْسَتْغِفُروا َربَُّهْم ِإالَّ  الكهف

ِليَن َأْو َأْن   .ُقُبالً  اْلَعذا ُ  َ ْأِتَ ُه ُ تَْأِتَيُهْم ُسنَُّة اأْلَوَّ
55 

َوال َيزاُل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي ِمْرَيٍة ِمْنُه َحتَّى َتْأِتَيُهُم السَّاَعُة َبْغَتًة َأْو  الحج
 .َيْوٍم َعِقيمٍ  َعذا ُ  َ ْأِتَ ُه ْ 

55 

ْيَنُكْم َكُدعاِء َبْعِضُكْم َبْعضًا َقْد َيْعَلُم ال َتْجَعُلوا ُدعاَء الرَُّسوِل بَ  النور
اللَُّه الَِّذيَن َيَتَسلَُّلوَن ِمْنُكْم ِلواذًا َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه 

 .َأِليمٌ  َعذا    ُ ِص َ ُه ْ َأْن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو 

61 

 356 .َيْوٍم َعِظيمٍ  َعذا ُ  ُك ْ َفَ ْأُخذَ َوال َتَمسُّوها ِبُسوٍء  الشعراء
 اْلَعذا ُ  َلجاَءُه ُ َوَيْسَتْعِجُلوَنَك ِباْلَعذاِب َوَلْوال َأَجٌل ُمَسمًّى  العنكبوت

 .َوَلَيْأِتَينَُّهْم َبْغَتًة َوُهْم ال َيْشُعُرونَ 
51 

َوَيُقوُل ُذوُقوا ِمْن َفْوِقِهْم َوِمْن َتْحِت َأْرُجِلِهْم  اْلَعذا ُ  َ ْ شاُه ُ َيْوَم  العنكبوت
 .ما ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ 

55 

 35 .ِمْن َحْيُث ال َيْشُعُرونَ  اْلَعذا ُ  َفَأتاُه ُ َكذََّب الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم  الزمر
 41 .ُيْخِزيهِ  َعذا    َ ْأِت هِ َمْن  الزمر
 54ُثمَّ ال  َ ُكُ  اْلَعذا ُ َ ْأتِ َوَأِنيُبوا ِإلى َربُِّكْم َوَأْسِلُموا َلُه ِمْن َقْبِل َأْن  الزمر
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 .تُْنَصُرونَ 
 اْلَعذا ُ  َ ْأِتَ ُك ُ َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن َقْبِل َأْن  الزمر

 .َبْغَتًة َوَأْنُتْم ال َتْشُعُرونَ 
55 

 
 فاعل مؤخ ( + جا  ومج و )ش ه جم   مفعول  ه مق   أو + فعل . 3

 .عليه( جار ومجرور)دم شبه الجملةالفاعل مؤخرًا لتق وجاء
 رقمها اآلية السورة
ْن  المائدة َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قاُلوا ِإنَّ اللََّه ثاِلُث َثالَثٍة َوما ِمْن ِإلٍه ِإالَّ ِإلٌه واِحٌد َواِ 

 .َأِليمٌ  َعذا    َلْم َيْنَتُهوا َعمَّا َيُقوُلوَن َلَيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْنُهمْ 
21 

َوجاَء اْلُمَعذُِّروَن ِمَن اأْلَْعراِب ِلُيْؤَذَن َلُهْم َوَقَعَد الَِّذيَن َكَذُبوا اللََّه  التوبة
 .َأِليمٌ  َعذا   َوَرُسوَلُه َسُيِصيُب الَِّذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم 

11 

َوَمْن ِفي اأْلَْرِض  َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َيْسُجُد َلُه َمْن ِفي السَّماواتِ  الحج
َوالشَّْمُ  َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجباُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ َوَكِثيٌر ِمَن النَّاِ  

َوَمْن ُيِهِن اللَُّه َفما َلُه ِمْن ُمْكِرٍم ِإنَّ اللََّه  اْلَعذا ُ َوَكِثيٌر َحقَّ َعَلْيِه 
 .َيْفَعُل ما َيشاءُ 

35 

وُح اْهِبْط ِبَسالٍم ِمنَّا َوَبَركاٍت َعَلْيَك َوَعلى ُأَمٍم ِممَّْن َمَعَك ِقيَل َيا نُ  هود
 .َأِليمٌ  َعذا   َوُأَمٌم َسُنَمتُِّعُهْم ثُمَّ َيَمسُُّهْم ِمنَّا 

45 

 َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه ِفي الدُّْنيا َواآْلِخَرِة َلَمسَُّكْم ِفيما َأَفْضُتمْ  النور
 .َعِظيمٌ  َعذا   ِفيِه 

34 

 َعذا    قاُلوا ِإنَّا َتَطيَّْرنا ِبُكْم َلِئْن َلْم تَْنَتُهوا َلَنْرُجَمنَُّكْم َوَلَيَمسَّنَُّكْم ِمنَّا ي 
 .َأِليمٌ 

35 

 41 .ُمِقيمٌ  َعذا   َوَيِحلُّ َعَلْيِه  الزمر
 
 فاعل مؤخ ( + ظ ف)ش ه جم   + فعل . 4

 .م شبه الجملة عليه  وجاء الفاعل مؤخرًا لتقد
 رقمها اآلية السورة
 15 .ُمْسَتِقرٌّ  َعذا   َوَلَقْد َصبََّحُهْم ُبْكَرًة  القمر
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 لفظ العذاب أو مشتقاته فاعالً التي ورد فيها والنسب المئوية الجدول التالي يبين الصور التركيبية و 
 : في النظم القرخني ، كما يلي 

 النسبة المئوية عدد تكرارها الصورة التركيبية
 %1733 3  .فاعل+ فعل 

 %21716 33  .فاعل مؤخ ( + مفعول  ه مق  )ضم  + فعل      
جا  )ش ه جم ه مفعول  ه مق   أو + فعل      

  .فاعل مؤخ ( + ومج و 
2 3375% 

 %1733 3 .فاعل مؤخ ( + ظ ف)ش ه جم ه + فعل       
 %311 13 المجموع 

 
فعل )ورودًا صورة للفظ العذاب أو مشتقاته  أنَّ أكثر الصور التركيبية  قالساب يتضح من الجدول

فعل )و( فاعل+ فعل )وأقلها وردودًا الصورة التركيبية ( فاعل مؤخر( + مفعول به مقدم)ضمير+ 
 كثيراً  المفعول به على الفاعل -اهلل عزوجل-، حيث قد م  (فاعل مؤخر( + ظرف)شبه جمله + 

  .السابقة في اآليات
هو باٌب كثيُر الفوائد، َجمُّ " :جاني في كتابه دالئل اإلعجازنبه إليه الجر والتقديم والتأخير كما 

الَمحاسن، واسُع التصرُّف، بعيُد الغاية، ال َيزاُل َيْفَترُّ لك عن بديعٍة، وُيْفضي بَك ِإلى َلطيفة، وال 
ثم تنظُر فتجُد سبَب َأْن راقَك ولطَف عندك، َتزال َتر  ِشعرًا يروُقك مْسَمُعه، وَيْلُطف لديك موقُعه، 
ل اللفُظ عن مكاٍن إلى مكان  .(3)"أن ُقدِّم فيه شيٌء، وُحوِّ

نوعًا من التخصيص ( لفظ العذاب)عل في تقديم المفعول به واتصاله بالفعل قبل الفاعل لو        
 (. الكفرة)والتحديد للفئة التي سيحيق بها العذاب 

( لفظ العذاب)أي أنهم لن يفلتوا مطلقًا من العذاب ، في حين أخر الفاعل   وهذا نوى من التهديد
 .فالوعيد يقتضي تقديم المفعول به ألنَّهم هم المقصودون بالعذاب  ألنه حاصل ال محالة 

 

 . نائ  الفاعل . 3
وأقيم هو مقامـه وُغي ـر عاملـه بضـمِّ أولـه مطلقـًا وكسـر مـا قبـل  ،وهو كل اسٍم حذف فاعله

، فـإن لـم يوجـد "ُيقَطـُع السـارُق "، و"ُسـِرَق المتـاُى " :نحـو، في الماضي، وفتحه في المضـارى  خخره
المجرور، أو الظرف المـتمك ن مـن الزمـان أو المكان،والمصـدر المخصـص "المفعول به قام مقامه 

 .  (3)، فيجوز أن تقيم كاًل منها مقام الفاعل"ِسيَر بزيٍد يومين فرسخين سيرًا شديداً : نحو

                                                 
 .316دالئل اإلعجاز (3)

 .    11دليل الطالبين لكالم النحويين  ((3
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، وهـو مفعـول بـه مـن  (3)وَناِئب اْلَفاِعل َوُهَو الَّـِذي يعبـرون َعنـُه بمفعـول َمـا لـم يسـم َفاعلـه
 . (3)ناحية المعنى

َوَأُقــول الثَّــاِني مــن المرفوعــات َناِئــب اْلَفاِعــل َوُهــَو الَّــِذي يعبــرون َعنــُه : " ويقــول ابــن هشــام 
َوْجَهْيِن احدهما َأن النَّاِئب َعن اْلَفاِعل يكون َمْفُعـوال بمفعول َما لم يسم َفاعله والعبارة األولى أولى ل

َوَغيره َكَما َسَيْأِتي َوالثَّاِني َأن اْلَمْنُصوب ِفي َقْولك أعطي زيد ِديَنارا يصـدق َعَلْيـِه َأنـه مفعـول لْلِفْعـل 
أقيم مَقامه ِفي إسناد اْلِفْعل  الَِّذي لم يسم َفاعله َوَلْيَ  َمْقُصودا َلُهم َومعنى قولي أقيم ُهَو مَقامه َأنه

 . (1)" ِإَلْيِه 
فةةي القةة آن (العةةذا )   ع ةةى نائةة  الفاعةةل مةةن مشةةتقا  لفةةظومةةن ا  ةةا  التةةي اشةةتم 

 : الك    ، ما   ي 
 ُأولئِـَك الَّـِذيَن اْشـَتَرُوا اْلَحيـاَة الـدُّْنيا بِـاآْلِخَرِة فَـال ُيَخفَّـُف َعـْنُهُم اْلَعـذاُب َوال :قوله تعـالى . 1

ُهْم ُيْنَصُروَن 
(4)  . 

 . فالعذاُ  تع   نائ  فاعل م فوع  الضم  الظاه   
 ةفاعـل ، سـتلل اً نائبـ( العـذاب) التـي جـاء فيهـا أحـد مشـتقات  لفـظ  وقد بلـغ عـدد المواضـع

 : مواضع ، كما يلي 
 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية اسم السورة

 31 هود 56 البقرة
 61 الفرقان 363 البقرة

 11 األحزاب 55 خل عمران
 

، عنــد وروده فــي الســياق التركيبــي للــنظم القرخنــي ، وذلــك علــى  ة واحــدةواتخــذ نائــب الفاعــل صــور 
 :  آلتىالنحو ا
 . نائ  الفاعل مؤخ  ( + جا  ومج و )ش ه جم ه + فعل م ني ل مجهول  .1

ي للمجهــول ، ويعــرب مشــتق لفظــة العــذاب هنــا نائــب فاعــل مرفــوى بالضــمة إلســناده لفعــل مبنــ
 . أي نائب الفاعل    (5) (لم يسم فاعله: )وهذا ما عبر عنه النحاة القدماء بقولهم 

 

                                                 
 .   312شرح شذور الذهب ، البن هشام  ((3

 .    331الموجز في قواعد اللغة العربية ، سعيد األفغاني  ((3

 .   312، البن هشام  شرح شذور الذهب ((1

 .     56البقرة  ((4

 .      1/25همع الهوامع  ((5



 61 

 رقمها اآلية السورة
 اْلَعذا ُ ُأولِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا اْلَحياَة الدُّْنيا ِباآْلِخَرِة َفال ُيَخفَُّف َعْنُهُم  البقرة 

 . َوال ُهْم ُيْنَصُرونَ 
56  

  363 .َوال ُهْم ُيْنَظُرونَ  اْلَعذا ُ ِلِديَن ِفيها ال ُيَخفَُّف َعْنُهُم خا البقرة 
  55 .خاِلِديَن ِفيها ال ُيَخفَُّف َعْنُهُم اْلَعذاُب َوال ُهْم ُيْنَظُرونَ  خل عمران 

ُأولِئَك َلْم َيُكوُنوا ُمْعِجِزيَن ِفي اأْلَْرِض َوما كاَن َلُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه  هود 
َما كاُنوا َيْسَتِطيُعوَن السَّْمَع َوما  اْلَعذا ُ َأْوِلياَء ُيضاَعُف َلُهُم  ِمنْ 

 .كاُنوا ُيْبِصُرونَ 

31  

 61 .َيْوَم اْلِقياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمهاناً  اْلَعذا ُ ُيضاَعْف َلُه  الفرقان 
 اْلَعذا ُ َنٍة ُيضاَعْف َلَها َيا ِنساَء النَِّبيِّ َمْن َيْأِت ِمْنُكنَّ ِبفاِحَشٍة ُمَبيِّ  األحزاب 

 .ِضْعَفْيِن َوكاَن ذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيراً 
11  

 
 ب ،الفظ العذ على( الواقع بهم)ضمير المعذَّبين ومن الواضح من خالل اآليات السابقة تقدم 

معنىٌّ  فالقرخن هنا( . الفاعل)وهذا ما رأيناه سابقًا في تقديم المفعول به الضمير علي لفظ العذاب 
لزامًا لها بالعقوبة فلهذابالفئة التى سيحيق بها العذاب   .قدمها هنا تهديدًا لها وا 

  .الم ت أ . 1
تحـت بـاب ه خر وهذا مـا أعـرب عنـه سـيبويلآلكمل مالمبتدأ والخبر متالزمان وكل منهما 

ــى و : " المســند والمســند إليــه بقولــه احــٌد منهمــا عــن هــذا بــاب المســند والمســند إليــه وهمــا مــا ال َيْغَن
 . (3)"اآلخر، وال َيجد المتكل ُم منه بداً 

اْعَلم َأن اْلُمْبَتَدأ كل اْسم ابتدأته وعريته من العوامل اللفظية وعرضـته : " ويقول ابن جني 
َتقـول زيـد قَـاِئم  يكون الثَّاِني َخبرا َعن األول َوُمْسنًدا ِإَلْيِه َوُهـَو َمْرفُـوى ِبااِلْبتِـَداءِ  َلَها َوَجَعلته َأوال لثانٍ 
 .  (3)" مرفوعان ِبااِلْبِتَداِء َوَما بعدهَما خبر َعْنُهَما  (زيد َوُمَحم د)َوُمَحم د منطلق ف 

فالمبتدأ هو اسم مرفوى في أول جملتـه ، مجـرد مـن العوامـل اللفظيـة األصـلية ، محكـوم وعلى هذا 
ت. عليه بأمر  .(1)مام الجملةوقد يكون وصًفا مستغنًيا بمرفوعه في اإلفادة وا 

ـــغ عـــدد المواضـــع ـــد بل ـــدأ ، ( العـــذاب) التـــي جـــاء فيهـــا أحـــد مشـــتقات  لفـــظ  وق  تســـعةً مبت
 : مرة  ، كما يلي  ينوخمس

                                                 
 .   3/31الكتاب  ((3

 .  35اللمع في العربية  ((3
 .   3/443النحو الوافي  ((1
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 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية اسم السورة
، 314، 31، 2 البقرة

334 ،324 ،
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 5 سبأ

، 315، 4،22 خل عمران
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 31، 2 فاطر

 36 ص 34 النساء
، 12، 16، 11 المائدة

43 ،14 
 36 الزمر

 36 فصلت 356 األعراف
 43، 36، 36 الشوري 21، 65، 63 التوبة
 33، 31، 1 الجاثية 14، 14 الرعد
 34 األحقاف 32 إبراهيم
، 316، 314،14  النحل

61 ،332 
 31 الحديد

 36، 4،5 المجادلة 332 طه
 6 الملك  52 حج ال

 11،11  لمالق 31، 31، 33 النور
 

 31، 31 البروج  61 العنكبوت 
 خية 51 المجموى 6  لقمان

 
صورًا عديدة ، عنـد وروده فـي السـياق التركيبـي للـنظم القرخنـي ، وذلـك علـى  المبتدأواتخذ 

 :  تىالنحو اآل
 ( جم   فع    )خ  + م ت أ  .1

 رقمها اآلية السورة
 َعةَذاِ يَحَسَنًة َوِفي اآْلِخَرِة ِإنَّا ُهـْدَنا ِإَلْيـَك قَـاَل  َواْكُتْب َلَنا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا األعراف 

ُأِصيُب ِبِه َمْن َأَشاُء َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشـْيٍء َفَسـَأْكتُُبَها ِللَّـِذيَن َيتَّقُـوَن 
َكاَة َوالَِّذيَن ُهْم ِبآَياِتَنا ُيْؤِمُنونَ    .َوُيْؤُتوَن الزَّ

356  



 6  

 
 لم ت أ ا+    ا  ت اء . 2

 رقمها اآلية السورة
اآْلِخَرِة َأَشقُّ َوما َلُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن  َوَلَعذا ُ َلُهْم َعذاٌب ِفي اْلَحياِة الدُّْنيا  الرعد 

 .واقٍ 
14  

 332 .اآْلِخَرِة َأَشدُّ َوَأْبقى َوَلَعذا ُ َوَكذِلَك َنْجِزي َمْن َأْسَرَف َوَلْم ُيْؤِمْن ِبآياِت َربِِّه  طه
  36 .اآْلِخَرِة َأْكَبُر َلْو كاُنوا َيْعَلُمونَ  َوَلَعذا ُ  َفَأذاَقُهُم اللَُّه اْلِخْزَي ِفي اْلَحياِة الدُّْنيا الزمر 
َفَأْرَسْلنا َعَلْيِهْم ِريحًا َصْرَصرًا ِفي َأيَّاٍم َنِحساٍت ِلُنِذيَقُهْم َعذاَب اْلِخْزِي ِفي  فصلت 

 .اآْلِخَرِة َأْخز  َوُهْم ال ُيْنَصُرونَ  َوَلَعذا ُ اْلَحياِة الدُّْنيا 
36  

 11 .اآْلِخَرِة َأْكَبُر َلْو كاُنوا َيْعَلُمونَ  َوَلَعذا ُ َكذِلَك اْلَعذاُب  القلم
 
 

 . م ت أ مؤخ  + خ   مق   . 1
مـن مشـتقات لفظـة العـذاب فـي  اً وخمسـين موضـع ثالثـة وجاءت هذه الصورة التركيبية في

 : الجدول يوضح ذلك  القرن الكريم ، وهذا
 رقمها اآلية السورة
 َعذا   َخَتَم اللَُّه َعلى ُقُلوِبِهْم َوَعلى َسْمِعِهْم َوَعلى َأْبصاِرِهْم ِغشاَوٌة َوَلُهْم  البقرة 

 .َعِظيمٌ 
2 

 .ونَ َأِليٌم ِبما كاُنوا َيْكِذبُ  َعذا   ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َفزاَدُهُم اللَُّه َمَرضًا َوَلُهْم  البقرة 
 

31 

 َعذا   يا َأيَُّها الَِّذيَن خَمُنوا ال تَُقوُلوا راِعنا َوُقوُلوا اْنُظْرنا َواْسَمُعوا َوِلْلكاِفِريَن  البقرة 
 .َأِليمٌ 

314 

َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َمَنَع َمساِجَد اللَِّه َأْن ُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسعى ِفي َخراِبها  البقرة 
كاَن َلُهْم َأْن َيْدُخُلوها ِإالَّ خاِئِفيَن َلُهْم ِفي الدُّْنيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي ُأولِئَك َما 
 .َعِظيمٌ  َعذا   اآْلِخَرِة 

 

334 

ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزَل اللَُّه ِمَن اْلِكتاِب َوَيْشَتُروَن ِبِه َثَمنًا َقِلياًل ُأولِئَك  البقرة 
ُبُطوِنِهْم ِإالَّ النَّاَر َوال ُيَكلُِّمُهُم اللَُّه َيْوَم اْلِقياَمِة َوال ُيَزكِّيِهْم  َما َيْأُكُلوَن ِفي

 .َأِليمٌ  َعذا   َوَلُهْم 

324  

يا َأيَُّها الَِّذيَن خَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقصاُص ِفي اْلَقْتلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد  البقرة 
ثى ِباأْلُْنثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتِّباٌى ِباْلَمْعُروِف ِباْلَعْبِد َواأْلُنْ 

َوَأداٌء ِإَلْيِه ِبِإْحساٍن ذِلَك َتْخِفيٌف ِمْن َربُِّكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتد  َبْعَد ذِلَك َفَلُه 
 .َأِليمٌ  َعذا   

325  
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خل 
 عمران 

 َعذا   اْلُفْرقاَن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبآياِت اللَِّه َلُهْم  ِمْن َقْبُل ُهدً  ِللنَّاِ  َوَأْنَزلَ 
 .َشِديٌد َواللَُّه َعِزيٌز ُذو اْنِتقامٍ 

4 

خل 
 عمران

ِإنَّ الَِّذيَن َيْشَتُروَن ِبَعْهِد اللَِّه َوَأْيماِنِهْم َثَمنًا َقِلياًل ُأولِئَك ال َخالَق َلُهْم ِفي 
 َعذا   ُم اللَُّه َوال َيْنُظُر ِإَلْيِهْم َيْوَم اْلِقياَمِة َوال ُيَزكِّيِهْم َوَلُهْم اآْلِخَرِة َوال ُيَكلُِّمهُ 

 .َأِليمٌ 

22 

خل 
 عمران

َوال َتُكوُنوا َكالَِّذيَن تََفرَُّقوا َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َما جاَءُهُم اْلَبيِّناُت َوُأولِئَك َلُهْم 
 .َعِظيمٌ  َعذا   

315  

خل 
 عمران

وا اللََّه َشْيئًا ُيِريُد اللَُّه َوال  َيْحُزْنَك الَِّذيَن ُيساِرُعوَن ِفي اْلُكْفِر ِإنَُّهْم َلْن َيُضرُّ
 .َعِظيمٌ  َعذا   َأالَّ َيْجَعَل َلُهْم َحظًّا ِفي اآْلِخَرِة َوَلُهْم 

326  

خل 
 عمران

وا ا ْيماِن َلْن َيُضرُّ   322 .َأِليمٌ  َعذا   للََّه َشْيئًا َوَلُهْم ِإنَّ الَِّذيَن اْشَتَرُوا اْلُكْفَر ِباإْلِ

خل 
 عمران

ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْفَرُحوَن ِبما َأَتْوا َوُيِحبُّوَن َأْن ُيْحَمُدوا ِبما َلْم َيْفَعُلوا َفال 
 .َأِليمٌ  َعذا   َتْحَسَبنَُّهْم ِبَمفاَزٍة ِمَن اْلَعذاِب َوَلُهْم 

355  

 َعذا   لََّه َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا خاِلدًا ِفيها َوَلُه َوَمْن َيْعِص ال النساء
 .ُمِهينٌ 

34  

ْيِد تَناُلُه َأْيِديُكْم َوِرماُحُكْم  المائدة يا َأيَُّها الَِّذيَن خَمُنوا َلَيْبُلَونَُّكُم اللَُّه ِبَشْيٍء ِمَن الصَّ
 .َأِليمٌ  َعذا   اْلَغْيِب َفَمِن اْعَتد  َبْعَد ذِلَك َفَلُه ِلَيْعَلَم اللَُّه َمْن َيخاُفُه بِ 

14  

ِإنَّما َجزاُء الَِّذيَن ُيحاِرُبوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض َفسادًا َأْن ُيَقتَُّلوا  المائدة 
َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض ذِلَك َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تَُقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف 

 .َعِظيمٌ  َعذا   َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنيا َوَلُهْم ِفي اآْلِخَرِة 

11 

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َأنَّ َلُهْم َما ِفي اأْلَْرِض َجِميعًا َوِمْثَلُه َمَعُه ِلَيْفَتُدوا ِبِه ِمْن  المائدة 
 .َأِليمٌ  َعذا   ا تُُقبَِّل ِمْنُهْم َوَلُهْم َعذاِب َيْوِم اْلِقياَمِة مَ 

 

16  

  12 .ُمِقيمٌ  َعذا   ُيِريُدوَن َأْن َيْخُرُجوا ِمَن النَّاِر َوما ُهْم ِبخاِرِجيَن ِمْنها َوَلُهْم  المائدة 
 
 

 المائدة
 
  

ِذيَن قاُلوا خَمنَّا يا َأيَُّها الرَُّسوُل ال َيْحُزْنَك الَِّذيَن ُيساِرُعوَن ِفي اْلُكْفِر ِمَن الَّ 
ِبَأْفواِهِهْم َوَلْم ُتْؤِمْن ُقُلوُبُهْم َوِمَن الَِّذيَن هاُدوا َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّاُعوَن 
ُفوَن اْلَكِلَم ِمْن َبْعِد َمواِضِعِه َيُقوُلوَن ِإْن ُأوِتيُتْم  ِلَقْوٍم خَخِريَن َلْم َيْأُتوَك ُيَحرِّ

ْن َلمْ  ُتْؤَتْوُه َفاْحَذُروا َوَمْن ُيِرِد اللَُّه ِفْتَنَتُه َفَلْن َتْمِلَك َلُه ِمَن اللَِّه  َهَذا َفُخُذوُه َواِ 
َشْيئًا ُأولِئَك الَِّذيَن َلْم ُيِرِد اللَُّه َأْن ُيَطهَِّر ُقُلوَبُهْم َلُهْم ِفي الدُّْنيا ِخْزٌي َوَلُهْم 

43  
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 .َعِظيمٌ  َعذا   ِفي اآْلِخَرِة 
ُم الَِّذيَن ُيْؤُذوَن النَِّبيَّ َوَيُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن َخْيٍر َلُكْم ُيْؤِمُن ِباللَِّه َوِمْنهُ  التوبة 

َوُيْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنيَن َوَرْحَمٌة ِللَِّذيَن خَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن َرُسوَل اللَِّه َلُهْم 
 .َأِليمٌ  َعذا   

63 

اْلُمناِفِقيَن َواْلُمناِفقاِت َواْلُكفَّاَر ناَر َجَهنََّم خاِلِديَن ِفيها ِهَي َحْسُبُهْم  َوَعَد اللَّهُ  التوبة 
 .ُمِقيمٌ  َعذا   َوَلَعَنُهُم اللَُّه َوَلُهْم 

65  

َدقاِت َوالَِّذيَن ال َيِجُدوَن ِإالَّ  التوبة   الَِّذيَن َيْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعيَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِفي الصَّ
 .ُجْهَدُهْم َفَيْسَخُروَن ِمْنُهْم َسِخَر اللَُّه ِمْنُهْم َوَلُهْم َعذاٌب َأِليمٌ 

21 

اآْلِخَرِة َأَشقُّ َوما َلُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن  َوَلَعذابُ ِفي اْلَحياِة الدُّْنيا  َعذا   َلُهْم  الرعد 
 .واقٍ 

14  

ْأِتيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمكاٍن َوما ُهَو ِبَميٍِّت َوِمْن َيَتَجرَُّعُه َوال َيكاُد ُيِسيُغُه َويَ  إبراهيم 
 .َغِليظٌ  َعذا   َوراِئِه 

32 

َتاللَِّه َلَقْد َأْرَسْلنا ِإلى ُأَمٍم ِمْن َقْبِلَك َفَزيََّن َلُهُم الشَّْيطاُن َأْعماَلُهْم َفُهَو َوِليُُّهُم  النحل 
 .اْلَيْوَم َوَلُهْم َعذاٌب َأِليمٌ 

61 

َوال تَتَِّخُذوا َأْيماَنُكْم َدَخاًل َبْيَنُكْم َفَتِزلَّ َقَدٌم َبْعَد ثُُبوِتها َوَتُذوُقوا السُّوَء ِبما  حل الن
 .َعِظيمٌ  َعذا   َصَدْدُتْم َعْن َسِبيِل اللَِّه َوَلُكْم 

14 

 314 .ْم َعذاٌب َأِليمٌ ِإنَّ الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِبآياِت اللَِّه ال َيْهِديِهُم اللَُّه َوَلهُ  النحل 
يماِن َولِكْن َمْن  النحل  َمْن َكَفَر ِباللَِّه ِمْن َبْعِد ِإيماِنِه ِإالَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإْلِ

 .َعِظيمٌ  َعذا   َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدرًا َفَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اللَِّه َوَلُهْم 
316 

 332 .َأِليمٌ  َعذا   َوَلُهْم  َمتاٌى َقِليلٌ  النحل
  52 .ُمِهينٌ  َعذا   َوالَِّذيَن َكَفُروا َوَكذَُّبوا ِبآياِتنا َفُأولِئَك َلُهْم  الحج 
ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم ال َتْحَسُبوُه َشرًّا َلُكْم َبْل ُهَو َخْيٌر َلُكْم  النور  ِإنَّ الَِّذيَن جاُؤ ِباإْلِ

ْثِم َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرُه ِمْنُهْم َلُه ِلُكلِّ اْمِرٍذ ِمْنُهْم مَ   َعذا   ا اْكَتَسَب ِمَن اإْلِ
 .َعِظيمٌ 

33 

َأِليٌم ِفي  َعذا   ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن خَمُنوا َلُهْم  النور 
 .َلُمونَ الدُّْنيا َواآْلِخَرِة َواللَُّه َيْعَلُم َوَأْنتُْم ال َتعْ 

31 

ِإنَّ الَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصناِت اْلغاِفالِت اْلُمْؤِمناِت ُلِعُنوا ِفي الدُّْنيا َواآْلِخَرِة  النور 
 .َعِظيمٌ  َعذا   َوَلُهْم 

31 

 َعذا   ُهْم َوالَِّذيَن َكَفُروا ِبآياِت اللَِّه َوِلقاِئِه ُأولِئَك َيِئُسوا ِمْن َرْحَمِتي َوُأولِئَك لَ  العنكبوت 
 .َأِليمٌ 

31  
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َوِمَن النَّاِ  َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّه ِبَغْيِر ِعْلٍم  لقمان 
 .ُمِهينٌ  َعذا   َوَيتَِّخَذها ُهُزوًا ُأولِئَك َلُهْم 

6 

اِلحاِت َلُهْم َمْغِفَرٌة َشِديٌد َوالَِّذيَن خَمُنوا َوعَ  َعذا   الَِّذيَن َكَفُروا َلُهْم  فاطر  ِمُلوا الصَّ
 .َوَأْجٌر َكِبيرٌ 

2 

َمْن كاَن ُيِريُد اْلِعزََّة َفِللَِّه اْلِعزَُّة َجِميعًا ِإَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل  فاطر 
اِلُح َيْرَفُعُه َوالَِّذيَن َيْمُكُروَن السَّيِّئاِت َلُهْم  َوَمْكُر ُأولِئَك ُهَو  َشِديدٌ  َعذا   الصَّ

 .َيُبورُ 

31 

 5 ِمْن ِرْجٍز َأِليمٌ  َعذا   َوالَِّذيَن َسَعْوا ِفي خياِتنا ُمعاِجِزيَن ُأولِئَك َلُهْم  سبأ
َيا داُوُد ِإنَّا َجَعْلناَك َخِليَفًة ِفي اأْلَْرِض َفاْحُكْم َبْيَن النَّاِ  ِباْلَحقِّ َوال تَتَِّبِع  ص

 َعذا   َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َلُهْم  اْلَهو  َفُيِضلَّكَ 
 .َشِديٌد ِبما َنُسوا َيْوَم اْلِحسابِ 

36  

ُتُهْم داِحَضٌة ِعْنَد َربِِّهْم  الشور   َوالَِّذيَن ُيَحاجُّوَن ِفي اللَِّه ِمْن َبْعِد َما اْسُتِجيَب َلُه ُحجَّ
 .َشِديدٌ  َعذا   َضٌب َوَلُهْم َوَعَلْيِهْم غَ 

36  

اِلحاِت َوَيِزيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه َواْلكاِفُروَن  الشور   َوَيْسَتِجيُب الَِّذيَن خَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
 .َشِديدٌ  َعذا   َلُهْم 

36  

ِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ نََّما السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَن النَّاَ  َوَيْبُغوَن ِفي اأْلَرْ  الشور  
 .َأِليمٌ  َعذا   ُأولِئَك َلُهْم 

43  

ذا َعِلَم ِمْن خياِتنا َشْيئًا اتََّخَذها ُهُزوًا ُأولِئَك َلُهْم  الجاثية   1  .ُمِهينٌ  َعذا   َواِ 
ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوراِئِهْم َجَهنَُّم َوال ُيْغِني َعْنُهْم َما َكَسُبوا َشْيئًا وال َما اتََّخُذوا  الجاثية 

 .َعِظيمٌ  َعذا   َأْوِلياَء َوَلُهْم 
31  

 33 .ِمْن ِرْجٍز َأِليمٌ  َعذا   َهَذا ُهدً  َوالَِّذيَن َكَفُروا ِبآياِت َربِِّهْم َلُهْم  الجاثية 
َتكاُثٌر ِفي اْعَلُموا َأنََّما اْلَحياُة الدُّْنيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة َوَتفاُخٌر َبْيَنُكْم وَ  الحديد 

اأْلَْمواِل َواأْلَْوالِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر َنباُتُه ثُمَّ َيِهيُج َفَتراُه ُمْصَفرًّا ُثمَّ 
َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اللَِّه َوِرْضواٌن َوَما اْلَحياُة  َعذا   َيُكوُن ُحطامًا َوِفي اآْلِخَرِة 

 .ورِ الدُّْنيا ِإالَّ َمتاُى اْلُغرُ 

31 

َفَلمَّا َرَأْوُه عاِرضًا ُمْستَْقِبَل َأْوِدَيِتِهْم قاُلوا َهَذا عاِرٌض ُمْمِطُرنا َبْل ُهَو َما  األحقاف 
 .َأِليمٌ  َعذا   اْسَتْعَجْلُتْم ِبِه ِريٌح ِفيها 

34  

َماسَّا َفَمْن َلْم َيْسَتِطْع َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصياُم َشْهَرْيِن ُمَتتاِبَعْيِن ِمْن َقْبِل َأْن َيتَ  المجادلة 
َفِإْطعاُم ِستِّيَن ِمْسِكينًا ذِلَك ِلُتْؤِمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه َوِلْلكاِفِريَن 

 .َأِليمٌ  َعذا   

4 
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َقْبِلِهْم َوَقْد َأْنَزْلنا  ِإنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُكِبُتوا َكما ُكِبَت الَِّذيَن ِمنْ  المجادلة 
 .ُمِهينٌ  َعذا   خياٍت َبيِّناٍت َوِلْلكاِفِريَن 

5 

 36 .ُمِهينٌ  َعذا   اتََّخُذوا َأْيماَنُهْم ُجنًَّة َفَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه َفَلُهْم  المجادلة 
 11   .اْلَعذا ُ َكذِلَك  القلم
 6 .َجَهنََّم َوِبْئَ  اْلَمِصيرُ  ذا ُ عَ َوِللَِّذيَن َكَفُروا ِبَربِِّهْم  الملك
  31 .َجَهنََّم  َعذا ُ ِإنَّ الَِّذيَن َفتَُنوا اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمناِت ُثمَّ َلْم َيُتوُبوا َفَلُهْم  البروج 
  31 .اْلَحِريقِ  َعذا ُ َوَلُهْم  البروج 
 

مبتدأ في النظم القرخني ، عذاب لفظ الوالجدول التالي يبين الصور التركيبية التي ورد فيها 
 : وذلك كما يلي 

 النسبة المئوية عدد تكرارها الصورة التركيبية
 %3721 3 خ  + م ت أ 

 %5742 5 م ت أ+    ا  ت اء 
 %51751 51 م ت أ مؤخ + خ   مق   

 %311 51 المجموع
 
أكثر ورودًا ، وأقلها كانت ( مبتدأ مؤخر+خبر مقدم ) من الجدول أنَّ الصورة التركيبية  يتبين 

واألصل في الجملة ، دأ جاء لعلة ت، وتقديم الخبر على المب(خبر+ مبتدأ)الصورة التركيبية 
والناظر إلي سياق  .(3)بالمبتدأ ثم الخبر وهذه العلة والغاية هي اإلختصاص تتصدرسمية أن اال

ت التي تقدم فيها الخبر على المبتدأ ُقدٍّم فيها الخبر على المبتدأ يجد أنَّ كل اآليا اآليات التي
وفي ذلك داللة على أنَّ القرخن ، ( لفظ العذاب) مقدمة على المبتدأكان الخبر فيها شبه جملة 

 .الكريم معنيٌّ بالذين لهم العذاب ألنَّهم هم الخبر فقدمهم إلزامًا لهم بالوعيد والتهديد
فقد جاءت في ، على لفظ العذاب أو مشتقاته  بتداءوأمَّا اآليات الخمسة التى دخلت فيها الم اال

وبطبيعة الحال فإنَّ عذاب اآلخرة أشد ولهذا لم ، سياق المقارنة بين عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة 
 .يتقدم عليه الخبر هنا

 
 
 
 

                                                 
 .315دالالت التقديم والتأخير في القرخن الكريم (3)
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 : الخ   
،  (3)فائـدة، وهو الذي تـتمُّ بـه مـع المبتـدأ (3)ُهَو كل َما أسندته ِإَلى اْلُمْبَتَدأ َوحدثت ِبِه َعنُه 

  ( . 1)هو الذي يستفيده السامع ويصير به المبتدأ كالًماو 
، كمــا  موضــعين،  اً خبــر  ومشــتقاته (العــذاب) لفــظوقــد بلــغ عــدد المواضــع  التــي جــاء فيهــا        

  :يلي
 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية اسم السورة
 33 الدخان  31 الحديد 
 انتخي المجموى

 

، عنــد وروده فــي الســياق التركيبــي للــنظم القرخنــي ،  ن تــركيبيتين فقــطصــورتيواتخــذ الخبــر 
 :  كما يلي

 .خ   + م ت أ . 1
 .    (4)َأِليمٌ  َعذا   َهَذا َيْغَشى النَّاَ  :  تعالى قوله ومنه

 .خ   الم ت أ + ش ه جم   +  م ت أ . 2 
اُت ِللَِّذيَن خَمُنوا اْنُظُرونا َنْقَتِبْ  ِمـْن ُنـوِرُكْم َيْوَم َيُقوُل اْلُمناِفُقوَن َواْلُمناِفق: ومنه قوله تعالي 

 َوظـاِهُرُه ِمـْن ِقَبِلـهِ ِقيَل اْرِجُعوا َوراَءُكْم َفاْلَتِمُسوا ُنـورًا َفُضـِرَب َبْيـَنُهْم ِبُسـوٍر لَـُه بـاٌب باِطُنـُه ِفيـِه الرَّْحَمـُة 
اْلَعذا ُ 

(5)  . 
الَّ فـي هـذين الموضـعين فقـط، وهـي فـي سـياق وصـف خبـرًا إ من الواضح أنَّ لفـظ العـذاب لـم يـأتِ 

 .عذاب يوم القيامة بشكل خاص
 

  م  نوا خ الجم   ا  :ثالثاً 
إن النواسر كلمات تدخل على الجملة االسمية فتنسر حكمها أي تغيره بحكم خخر، والمهم         

 . (6) فعالً  أن الجملة التي تدخل عليها هذه النواسر هي جملة اسمية حتى إن كان الناسر
 
 
 

                                                 
 .   36اللمع في العربية  ((3
 .  345-3/344النحو الوافي و ،  3/354و  العربية وجامع الدر ،  3/316شرح ابن عقيل  ((3
 . 3/63األصول في النحو  ((1
 . 33الدخان  ((4
 .  31الحديد  ((5
 .    331التطبيق النحوي  ((6
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 : َكاَن َوَأَخَواتَها  . 1
َكـاَن َوَصـاَر َوأمسـى َوأْصـبح وظـل َوَبـات وأضـحى َوَمـا َداَم َوَمـا َزاَل َوَمـا اْنفَـكَّ َوَمـا :  َوِهي

َمــان اْلُمَجــر د مــن  ــا يــدل علــى الزَّ فتــئ َوَمــا بــرح َوَلــْيَ  َوَمــا تصــرف ِمــْنُهنَّ َوَمــا َكــاَن ِفــي معنــاهن ِممَّ
 .اْلَحدث 
ــَدأ َويصــير اْســمَها وتنصــب اْلَخَبــر َويصــير  وتــدخل ــَدأ َواْلَخَبــر َفترفــع اْلُمْبَت َكــاَن َوَأَخَواتَهــا علــى اْلُمْبَت

 .  (3)اً َقاِئم َكاَن زيدٌ  :َخَبرَها َواْسمَها مشبه بالفاعل وخبرها مشبه بالمفعول َتقول
ـــالغيوم  :إن دلـــت علـــى حـــدث يقتضـــي فـــاعال، فتقـــول تامـــاً  تســـتعمل فعـــالً  قـــدو  ، تلبـــدت الســـماء ب

 .(3)واشتدت الريح فكان المطرُ 
 :مجئ لفظ العذا  ومشتقاته ا مًا لكان . أ

كـان ، أربعـة مواضـع ل اً اسـمومشـتقاته ( العـذاب) لفـظوقد بلغ عدد المواضع  التي جاء فيهـا       
 : كما يلي  ، 

 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية اسم السورة
  35 القمر   36 القمر 
  11 القمر   33 القمر 

 

 :كما يليوقد اتخذ لفظ العذاب صورة واحدة عند مجيئه اسمًا لكان 
 . ا مها + كان  .1
 رقمها اآلية السورة
  36 .َوُنُذرِ  كاَن َعذاِ يَفَكْيَف  القمر 
  35 .َوُنُذرِ  كاَن َعذاِ يَكذََّبْت عاٌد َفَكْيَف  القمر 
  33 .َوُنُذرِ  كاَن َعذاِ يَفَكْيَف  القمر 
  11 .َوُنُذرِ  كاَن َعذاِ يَفَكْيَف  القمر 

 
 

 : كان ل اً خ   مجئ لفظ العذا  ومشتقاته .  
 أربعــةكــان ، ل اً خبــر  ومشــتقاته (العــذاب) لفــظ  بلــغ عــدد المواضــع  التــي جــاء فيهــا حيــث

 : مواضع ، كما يلي 
 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية اسم السورة
  35 اإلسراء  11،11 األنفال 
 خيات أربع المجموى  351 الشعراء 

 

                                                 
 .   16اللمع في العربية  ((3
 .    331التطبيق النحوي  ((3
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كــان صــورة واحــدة ، عنــد وروده فــي الســياق التركيبــي للــنظم القرخنــي ، وذلــك  خبــرواتخــذ 
 :  تىعلى النحو اآل

 .  (جم   فع   )أو ( مف  )هاخ   + ا مها + كان  .1
 رقمها اآلية السورة
 11 .َيْسَتْغِفُرونَ  َوُهمْ  كاَن ال َُّه ُمَعذَِّ ُه ْ َوما  األنفال 
 11 .َوَأْنَت ِفيِهمْ  كاَن ال َُّه ِلُ َعذَِّ ُه ْ َوما  األنفال

  
 . خ  ها +  (ضم   م تت )أو (ضم  )ا مها+ كان . 2       

 رقمها اآلية السورة
َوال َتِزُر واِزَرٌة َمِن اْهَتد  َفِإنَّما َيْهَتِدي ِلَنْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفِإنَّما َيِضلُّ َعَلْيها  اإلسراء 

 .َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالً ُكنَّا ُمَعذِِّ  َن ِوْزَر ُأْخر  َوما 
35  

 351 .َيْوٍم َعِظيمٍ  كاَن َعذا َ َفَكذَُّبوُه َفَأَخَذُهْم َعذاُب َيْوِم الظُّلَِّة ِإنَُّه  الشعراء
 
ًا لكـان أو خبـرًا لهـا اسـملفـظ العـذاب  الجدول التالي يبين الصـور التركيبيـة التـي ورد فيهـاو 
 :كم يلي

 النسبة المئوية عدد تكرارها الصورة التركيبية
 ا   كان 

 %51  4 .خ  ها+ ا مها + كان 
 خ   كان 

 %35  3 . (جم   فع   )أو( مف  )خ  ها+ ا مها + كان 
 %35 3  .خ  ها+ (ضم   م تت )أو( ضم  )ا مها+ كان 

 
 %311 5 المجموع

 
  :   عمل ل سالح وف العام .3

النســر : النفــى، وفــى عملــه  وهــو: فــى معنــاه، وهــو" لــي : "مــن الحــروف نــوى يشــبه الفعــل
مـع أنهـا فعـل ". لـي : "مـن أخـوات ُيعـدُّ وبهـذه المشـابهة فـي األمـرين . فيرفع االسـم وينصـب الخبـر
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 وأشــهر هــذه الحــروف. لمشــابهته إياهــا فــى العمــل فقــط" كــان: "مــن أخــوات ُيعــدُّ وهــو حــرف، كمــا 
 .(3)إنْ  –الت  -ال  -ما : أربعة

فـي لغـة  النافية أيضاً ( إنْ )النافيتان في لغة الحجازيين تعمل عمل لي  ، و( ال)و( ما)ف
 .  (3)أهل العالية

 : ما العام   عمل ل س  - 
فـي لهجـة الحجـازيين  ولـذلك تسـمى مـا الحجازيـة، وال تعمـل شـيًئا فـي " لي "وهي تعمل عمل 
 . (1)قائًما ما زيدٌ : على لغة الحجازيين ما التميمية، فتقول حينئذٍ  لهجة بني تميم وتسمى
 –كبنـي تمـيم  -ُيْعمله، وَبْعض خخـر  -كالحجازين  -فبعض العرب " ما: "فأما الحرف األول

 مـا الشـجاىُ : تقـول. وهو يفيد عند الفـريقين نفـى المعنـى فـي الـزمن الحـالي عنـد اإلطـالق . يهمله 
 :الشاعر قولفي ومثل هذا . اإلهمالب  باإلعمال أو خوافٌ  خوافًا، أو ما الشجاىُ 

 َلَعمــــــــــــرك مــــــــــــا اإلســــــــــــراُف فــــــــــــيَّ طبيعــــــــــــٌة  
 

ــــالموت  ــــدي َك    (4)ولكــــنَّ طبــــَع البْخــــل ِعَن
لكـــن الـــذي يحســـن األخـــذ بـــه فـــى : " فيعلـــق الـــدكتور عبـــا  حســـن علـــى مـــا ســـبق بقولـــه  

ـــه اللغـــة العاليـــة، لغـــة القـــرخن، وأكثـــ ر العـــرب، وال داعـــي لألخـــذ باللغـــة عصـــرنا هـــو اإلعمـــال، ألن
... يجـــوز األخـــذ بهـــا منعـــًا للبلبلـــة، وتعـــدد اآلراء مـــن غيـــر فائـــدة  األخـــر   وهـــي صـــحيحة أيضـــاً 

  . (5)"ما الحجازية : "وتشتهر العاملة باسم
ما العاملة عمل ل اً خبر ( العذاب) التي جاء فيها أحد مشتقات  لفظ  وقد بلغ عدد المواضع

 : ع ، كما يلي لي   ، ثالثة مواض
 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية اسم السورة
  15 سبأ   315 الشعراء 
 ثالث خيات المجموى  51 الصافات 

 

اتخذ خبر ما العاملة عمل لي  صورة واحدة ، عند وروده في السياق التركيبي للنظم قد و 
 : كما يليالقرخني ، 
 
 
 

                                                 
 . 3/511والنحو الوافي ،  3/133شرح ابن عقيل  ((3
 . 3/122للجوجري شرح شذور الذهب  ((3
 .    311التطبيق النحوي  ((1
 .لم أقف عليه ( 4)

 .  514- 3/511النحو الوافي  ((5



 7  

 .خ  ها (+ ضم  )ا مها + ما  .1
 رقمها ةاآلي السورة

  315 .َوما َنْحُن ِ ُمَعذَِّ  نَ  الشعراء 
  15 .َوما َنْحُن ِ ُمَعذَِّ  نَ َوقاُلوا َنْحُن َأْكَثُر َأْموااًل َوَأْوالدًا  سبأ 

 51 .َوما َنْحُن ِ ُمَعذَِّ  نَ ِإالَّ َمْوتَتََنا اأْلُولى  الصافات 
 

على أنها خبر لما العاملة عمل لي  ،   محالً  منصوبةفجاءت لفظة بمعذبين مجرورة لفظًا      
 . أو ما سماه النحاة ما الحجازية 

مع ترنة مع لفظ العذاب قالناقصة أو ما الحجازية ميبين عدد مرات ورود كان  تىاآلالجدول و     
 : ذكر نسبة كل واحدة منهما ، وذلك كما يلي 

 نسبتها  عدد مرات ذكرها  كان وأخواتها 
 %23723  5 كان 

 %32732  1  ا العاملة عمل لي  م
 %311 33 المجموى 

 
 : إن وأخواتها  -

وترفــع الخبــر ويســمى  ،وهــي حــروف تــدخل علــى الجملــة االســمية، فتنصــب االســم ويســمى اســمها
 .  (3)لعل –ليت  -لكن  -كأن  -َأنَّ  -ِإنَّ : خبرها، وهذه الحروف هي
في دخولها على المبتـدأ ( كان)جر  هذه الحروف تجري في العمل م: " قال ابن الصائغ 

  فــالمعموالن ( كــان)عملهــا فــي المبتــدأ والخبــر، عكــ  عمــل حيــث . والخبــر  مــع اخــتالف العمــل
َر   . (3)"معها كمفعوٍل ُقدِّم، وَفاعٍل ُأخِّ

  .إّن . 1
ه، توكيد نسبة الخبر لالسـم، حيـث تفيـد تثبيتـه فـي الـذهن وتقويتـ ا، ومعناه(1)وتفيد التوكيد        

 " حرف توكيد ناسر ينصب االسم ويرفع الخبر: إنَّ : "ويعبر عنها المعربون بقولهم
 

ن الرحمَة أساُ  التَّعاطف: "تقول  . (4)"إنَّ العدَل أساُ  النظام، وا 

                                                 
والتطبيق ،  3/24والنحو الواضح  ،3/316ضياء السالك إلى أوضح المسالك ،  3/116حاشية الصبان  ((3

 .  343النحوي 
 .  3/515اللمحة في شرح الملحة  ((3
 3/454همع الهوامع  ((1
 . 3/354النحو المصفى  ((4
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ـــك  ،َعـــن َتْكِريـــر اْلُجْمَلـــة علـــى اْلَكـــاَلم للتوكيـــد عوضـــاً ( إنَّ )إنَّمـــا دخلـــت : " وقـــال العكبـــري َوِفـــي َذِل
م)تامٌّ َمَع ُحُصول اْلَغَرض من التوكيـد فـإْن دخلـت اْخِتَصار  َوَصـاَرت  زادت تأكيـداً ِفـي َخَبرَهـا ( الـالَّ

م)   .  (3)"من َتْكِرير اْلُجْمَلة َثاَلث مرَّات  عوضاً ( إنَّ َوالالَّ
   :ا   ِإنَّ . أ

عشـر ، (إن)ًا لاسـم( العـذاب) التي جاء فيها أحد مشتقات  لفظ بلغ عدد المواضع  حيث
 : ، كما يلي  واضعم

 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية اسم السورة
 33 إبراهيم  315 النساء
 45 طه 34 األنفال
 65 الفرقان  51 الحجر
 42، 2 الطور  52 اإلسراء

 35 المعارج آ ا  عش   المجموع 
 

 :  كما يليلنظم القرخني ، قد اتخذ لفظ العذاب عند مجيئه اسمًا إلنَّ صورتين في او       
 .ا مها + ِإنَّ  .1

 رقمها اآلية السورة
  51 .ُهَو اْلَعذاُب اأْلَِليمُ  َوَأنَّ َعذاِ ي الحجر 
ْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم  إبراهيم   2 .َلَشِديدٌ  ِإنَّ َعذاِ يَواِ 
َن َيْبَتُغوَن ِإلى َربِِّهُم اْلَوِسيَلَة َأيُُّهْم َأْقَرُب َوَيْرُجوَن َرْحَمَتُه ُأولِئَك الَِّذيَن َيْدُعو  اإلسراء 

 .َربَِّك كاَن َمْحُذوراً  ِإنَّ َعذا َ َوَيخاُفوَن َعذاَبُه 
52  

  65 .كاَن َغراماً  ِإنَّ َعذاَ هاَوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا اْصِرْف َعنَّا َعذاَب َجَهنََّم  الفرقان 
 2 .َربَِّك َلواِقعٌ  ِإنَّ َعذا َ  الطور 
  35 .َربِِّهْم َغْيُر َمْأُمونٍ  ِإنَّ َعذا َ  المعارج 

 

 .ا مها مؤخ  ( + ش ه جم  )خ  ها + ِإنَّ . 2
 رقمها اآلية السورة
  315 .َأِليماً  ِ َأنَّ َلُهْ  َعذا اً َبشِِّر اْلُمناِفِقيَن  النساء 
  34 .النَّارِ  َوَأنَّ ِلْ كاِفِ  َن َعذا َ  ذِلُكْم َفُذوُقوهُ  األنفال 
نَّ ِل َِّذ َن َظَ ُموا َعذا اً  الطور   42 .ُدوَن ذِلَك َولِكنَّ َأْكَثَرُهْم ال َيْعَلُمونَ  َواِ 

 

                                                 
 . 3/315اللباب في علل البناء واإلعراب  ((3
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 : (ِإنَّ )لًا خ    جم   ا م   مجئ لفظ العذا  ومشتقاته.   
، (إنَّ  )ـًا لــخبـر جملـة اسـمية ( ذابالعـ) التــي جـاء فيهـا أحـد مشـتقات  لفــظ  وقـد بلـغ عـدد المواضـع 

 : ، كما يلي  ًا فقطواحد اً موضع
 رقمها اآلية السورة
ــــقِّ َوَوَعــــْدُتُكْم  إبراهيم  ــــَدُكْم َوْعــــَد اْلَح ــــا ُقِضــــَي اأْلَْمــــُر ِإنَّ اللَّــــَه َوَع ــــْيطاُن َلمَّ ــــاَل الشَّ َوق

ْن َدَعـْوُتُكْم َفاْسـَتَجْبُتْم ِلـي فَـال َفَأْخَلْفُتُكْم َومـا كـاَن ِلـي َعلَـْيُكْم ِمـْن ُسـْلطاٍن ِإالَّ أَ 
َتُلوُموِني َوُلوُموا َأْنُفَسُكْم َما َأَنا ِبُمْصِرِخُكْم َوما َأْنُتْم ِبُمْصِرِخيَّ ِإنِّي َكَفْرُت ِبمـا 

    .َعذا   أَِل    الظَّاِلِميَن َلُهْم  ِإنَّ  َأْشَرْكُتُموِن ِمْن َقْبلُ 

33 

 
 : فيها ، هى وصورته التركيبية التي ورد 

 . (الجم   ا  م  )خ  ها+ ا مها+ إنَّ 
أو خبـرًا ( إن)ـلفظ العـذاب أو مشـتقاته اسـمًا لـيبين الصور التركيبية التي ورد فيها   آلتىالجدول او 

 : ، كما يلي القرخنيفي النظم لها 
 النسبة المئوية عدد تكرارها الصورة التركيبية

 %61 6 ا مها(لفظ العذا )+ ِإنَّ 
 %11 1 ا مها مؤخ ( لفظ العذا )( + ش ه جم  )خ  ها + ِإنَّ 
 %31 3 (الجم   ا  م  )خ  ها+ ا مها+ إنَّ 

 %311 31 المجموع
 
   :أنَّ .  2

ـــده  ـــد، ويعبـــر عنهـــا فـــي  فهـــي أيضـــاً   المكســـورة الهمـــزة" إنَّ "وتفيـــد أنَّ تمامـــا مـــا تفي للتوكي
: أن يسـبقها كـالم، تقـول دَّ لكـن ال ُبـ" يرفـع الخبـرحرف توكيد ناسر، ينصب االسـم و : أن  "اإلعراب 

 .(3)"يساعُد على النجاح أنَّ الهدَف واضَح ويحقِّق الهدَف أنَّ العزيمَة قويةٌ "
 : كما يلي  وهو،  مرة واحدة فقط (أنَّ )ـًا لاسم( العذاب) لفظوقد جاء 

 رقمها اآلية السورة
  45 .َعلى َمْن َكذََّب َوَتَولَّى ا َ َأنَّ اْلَعذِإنَّا َقْد ُأوِحَي ِإَلْينا  طه 

   

 .اسمها + أنَّ : وصورته التركيبية التي ورد فيها ، هى         
 

                                                 
 .  3/355النحو المصفى  ((3
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 .لكنَّ . 3
وتفيـــد .  (3)مركبـــة مـــن َلِكـــن َأن عنـــد الكـــوفيينو ، لتوكيـــد َوِهـــي بســـيطة لقيـــل  و،  َوَلِكـــن لالســـتدراك

قــد يكـــوُن : "يتــوهم ثبوتـــه أو نفيــه، تقـــولالتعقيـــب علــى كـــالم ســابق يرفـــع مــا  ااالســتدراك، ومعناهــ
 . (3)"الطريُق شاقًّا، لكنَّ االنتصاَر ممتعٌ 

لالســتدراك  وهــو تعقيــُب الكــالم برفــع مــا تــوه م ثبوتــه، ( َلِكــنَّ : " )ويقــول الــدكتور محمــد عيــد  
 الوهم ذلكفارتفع   أوهم ذلك نفي الكرم  ألن هما كالمتضايفين ( ولكنَّه كريم ما زيٌد ُشجاعاً : )كقولك

 . (1)( "َلِكن  )ــب
 

 : كما يلي  وهوموضع واحد  في( لكنَّ )ـل اً اسمومشتقاته ( العذاب) لفظ  جاء وقد
 رقمها اآلية السورة
َيْوَم َتَرْوَنها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ ذاِت َحْمٍل َحْمَلها  الحج 

 .اللَِّه َشِديدٌ َولِكنَّ َعذاَ  ا ُهْم ِبُسكار  َوَتَر  النَّاَ  ُسكار  َوم
3  

 

 : وصورته التركيبية التي ورد فيها ، هى        
 . خ  ها+  ا مها+ لكنَّ  

 بيانمع مقترنة مع لفظ العذاب ومشتقاته هذا الجدول يبين عدد مرات ورود إن وأخواتها و 
 : ، كما يلي  انسبة كل واحدة منه
 نسبتها  رات ذكرها عدد م إن وأخواتها 

 % 51711 31 ِإنَّ 
 % 5711 3 َأنَّ 
 % 5711 3 لكنَّ 

 %311 33 المجموى
 

 و( ما الحجازية)و( كان وأخواتها)وفيما يلي جدول يبين عدد مرات ورود األفعال الناسخة        
 .مقترنة مع لفظ العذاب والنسبة المئوية لها( إن وأخواتها)
 
 
 

                                                 
 .  3/454همع الهوامع  ((3
 .   3/355والنحو المصفى  ،3/314شرح التصريح  ((3
 .  3/543اللمحة في شرح الملحة   ((1
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عدد مرات  النواسر
 ها ذكر 

 نسبتها 

 % 53732 33 إن وأخواتها
 % 14725 5 كان وأخواتها

 %31714 1 (ما الحجازية) ما العاملة عمل لي 
 %311 31 المجموى

 
ســمية يتبــين أن بعــد اســتعراض صــور مجــئ لفــظ العــذاب أو مشــتقاته مقترنــة مــع نواســر الجملــة األ

حـدي عشـرة إبلغـت ( العاملـة عمـل لـي و مـا ،  كـان وأخواتهـا)نسبة ورودها مـع األفعـال الناسـخة 
. %3أي بزيـادة نسـبتها   مـرة  اثنتـى عشـرةاألحـرف الناسـخة  ، فـي حـين بلـغ عـدد ورودهـا مـعمرة

ولعــل فــي ورود لفــظ العــذاب أو مشــتقاته مقترنــًا مــع األحــرف الناســخة أكثــر مــن األفعــال الناســخة 
 .فعال الناقصةأكثر تأكيدًا إذا ما قيست باألتعتبر ألنَّ األحرف الناسخة  

 المنصو ا  : ا عاً 
ومن المنصوبات المفعول به ، والمفعول المطلـق، والمفعـول لـه، والمفعـول فيـه، والمفعـول 
معـه، والحـال، والتمييـز، والمسـتثنى، واسـم ال، والمنـاد ، وخبـر كـان وأخواتهـا، واسـم إنَّ وأخواتهــا، 

، ومـنهم مـن  نوعـاً  إلى أنهـا ثالثـة عشـر منهم من ذهبفاختلف النحاة في عددها قد ، و  (3)والتابع
 . نوعاً  ذهب إلى أنها خمسة عشر

 . المفعول  ه . 1
، ومرتبـة  ( 3)هو الذي يقع عليه فعل الفاعل فـي مثـل قولـك ضـرب زيـد عمـرًا وبلغـت البلـد

 .( 4)المفعول به من الفضالت  عدُّ ، ويُ  (1)مجيئ المفعول به بعد الفاعل األصيل
 ،فالبصـريون علـى َأنـه َعامـل اْلَفاِعـل اْلِفْعـل َأو شـبهه  صـب اْلَمْفُعـول بِـهِ َوقد اْختلف ِفي نا

 . ( 5)معاً  ُهَو اْلَفاِعل َوَقاَل اْلفراء ُهَو اْلِفْعل َواْلَفاِعل:ِهَشام من اْلُكوِفي ينابن َوَقاَل 
، ومرتبـة َأْن يكـون خِخـًرا  ألنَّـُه فضـلٌة فـي الكـالم: وشـرط المفعـول: " (6)ويقول ابن الصـائغ

 .الفاعل أْن تكون وسًطا ، فإْن توسَّط المفعول، أو ُقدِّم على الفعل  فذلك لالهتمام به

                                                 
 .  53دليل الطالبين لكالم النحويين  ((3
 . 55اإلعراب المفصل في صنعة  ((3
 . 133 اللمحة في شرح الملحة ((1
 .  3/5همع الهوامع  ((4
 .  3/5همع الهوامع  ((5
 . 133 اللمحة في شرح الملحة ((6
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يقـدِّمون فـي كالمهـم مـا هـم ببيانـه أهـم  وَأْعَنـى: -عقيـب ذكـر المفعـول  -قال سـيبويه  
(3) 

 " .اهتماًما بذكره ( ركب الفرَ  األميرُ : )ُمه على الفاعل، كقولكيَتَقدَّ  يكونعلى هذا 
اْلِفْعـل ِفــي التََّعــدِّي ِإَلــى اْلَمْفُعــول ِبــِه علــى : " أمـا بالنســبة لتعــدد المفاعيــل ، فقــال ابــن جنــي

َمَرْرت بزيـد :َنْحو َقْولك  ،فالمتعدي ِبحرف اْلَجر  ، َضْرَبْيِن فعل ُمَتَعدٍّ ِبَنفِسِه َوفعل ُمَتَعدٍّ ِبحرف جر 
فحــذفت حــرف اْلَجــر  لــم  َوَعِجبــت بكــراً  قلــت َمــَرْرت زيــداً َونظــرت ِإَلــى َعْمــرو َوَعِجبــت مــن بكــر َوَلــو 

غيـر َأن اْلَجـار َواْلَمْجـُرور َجِميًعـا ِفـي َموِضـع نصـب ِباْلِفْعـِل الَّـِذي  ،يجز َذِلك ِإالَّ ِفي َضُروَرة شـعر
يِن ومتعـد ِإلَـى قبلهَما والمتعدي ِبَنفِسِه على َثاَلَثة أْضرب ُمَتَعـدٍّ ِإلَـى مفعـول َواِحـد ومتعـد ِإلَـى مفعـَولْ 

 .(3)"َثاَلَثة مفعِوليَن 
 :مجئ لفظ العذا  ومشتقاته مفعوَ   ه 

 ةً بـه ، تسـع مفعـوالً ( العـذاب)فيهـا أحـد مشـتقات  لفظـة وقد بلـغ عـدد المواضـع  التـي جـاء 
 : ، كما يلي  اً موضع ينوسبع
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، 43، 12، 31 الفرقان
65 ،65 

 35 المجادلة

 5 الملك 313، 315 الشعراء
 32 الجن 64 القصص
 13 اإلنسان 31، 34 السجدة
 31 الطالق 52، 5 األحزاب
 41، 11 النبأ خية 21 المجموى

 
  :عند وروده مفعواًل به كما يليعدة صور العذاب  وقد اتخذ لفظ     

 .(م عول  ه+ (ظاه  أو م تت )فاعل+ فعل )مجئ لفظ العذا  مفعوً   ه ل فعل  .1
علـى هـذه بـه  مفعـوالً ( العـذاب) التي جـاء فيهـا أحـد مشـتقات  لفـظ  وقد بلغ عدد المواضع

 : ، كما يلي موضعاً  وأربعين اً واحد الصورة
 رقمها اآلية السورة
َوِمَن النَّاِ  َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّه َأْندادًا ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ اللَِّه َوالَِّذيَن خَمُنوا  البقرة 

َأنَّ اْلُقوََّة ِللَِّه َجِميعًا َوَأنَّ  اْلَعذا َ َأَشدُّ ُحبًّا ِللَِّه َوَلْو َيَر  الَِّذيَن َظَلُموا ِإْذ َيَرْوَن 
 .اْلَعذاِب  اللََّه َشِديدُ 

365  

  366 .َوتََقطََّعْت ِبِهُم اأْلَْسبابُ  اْلَعذا َ ِإْذ َتَبرََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوا ِمَن الَِّذيَن اتََّبُعوا َوَرَأُوا  البقرة 
 َعذا َ َوِمْنُهْم َمْن َيُقوُل َربَّنا خِتنا ِفي الدُّْنيا َحَسَنًة َوِفي اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقنا  البقرة 

 .النَّارِ 
313  

خل 
 عمران 

  36 .النَّارِ  َعذا َ الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّنا ِإنَّنا خَمنَّا َفاْغِفْر َلنا ُذُنوَبنا َوِقنا 

أل 
 عمران 

َيْوَم تَْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُتْم َبْعَد ِإيماِنُكْم 
 .ِبما ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ  اْلَعذا َ َفُذوُقوا 

316  

خل 
 عمران 

َلَقْد َسِمَع اللَُّه َقْوَل الَِّذيَن قاُلوا ِإنَّ اللََّه َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنياُء َسَنْكُتُب َما قاُلوا 
 .َوَقْتَلُهُم اأْلَْنِبياَء ِبَغْيِر َحقٍّ َوَنُقوُل ُذوُقوا َعذاَب اْلَحِريقِ 

353  

أل 
 عمران 

الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقيامًا َوُقُعودًا َوَعلى ُجُنوِبِهْم َوَيتََفكَُّروَن ِفي َخْلِق السَّماواِت 
 .َواأْلَْرِض َربَّنا َما َخَلْقَت َهَذا باِطاًل ُسْبحاَنَك َفِقنا َعذاَب النَّارِ 

313  

قاَل َأَلْيَ  َهَذا ِباْلَحقِّ قاُلوا َبلى َوَربِّنا قاَل َفُذوُقوا  َوَلْو َتر  ِإْذ ُوِقُفوا َعلى َربِِّهمْ  األنعام 
 .ِبما ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ  اْلَعذا َ 

11  

 11َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن اْفَتر  َعَلى اللَِّه َكِذبًا َأْو قاَل ُأوِحَي ِإَليَّ َوَلْم ُيوَح ِإَلْيِه َشْيٌء  األنعام 
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َل َما َأْنَزَل اللَُّه َوَلْو َتر  ِإِذ الظَّاِلُموَن ِفي َغَمراِت اْلَمْوِت َوَمْن قاَل َسُأْنِزُل ِمثْ 
اْلُهوِن ِبما ُكْنُتْم  َعذا َ َواْلَمالِئَكُة باِسُطوا َأْيِديِهْم َأْخِرُجوا َأْنُفَسُكُم اْلَيْوَم ُتْجَزْوَن 

 .َتْسَتْكِبُرونَ تَُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َغْيَر اْلَحقِّ َوُكْنُتْم َعْن خياِتِه 
ِبما ُكْنُتْم  اْلَعذا َ َوقاَلْت ُأوالُهْم أِلُْخراُهْم َفما كاَن َلُكْم َعَلْينا ِمْن َفْضٍل َفُذوُقوا  األعراف 

 .َتْكِسُبونَ 
11  

ْم ِبما ُكْنتُ  اْلَعذا َ َوما كاَن َصالُتُهْم ِعْنَد اْلَبْيِت ِإالَّ ُمكاًء َوَتْصِدَيًة َفُذوُقوا  األنفال 
 .َتْكُفُرونَ 

15  

َوَلْو َتر  ِإْذ َيَتَوفَّى الَِّذيَن َكَفُروا اْلَمالِئَكُة َيْضِرُبوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدباَرُهْم َوُذوُقوا  األنفال 
 .اْلَحِريقِ  َعذا َ 

51  

  53 .ُكْنُتْم َتْكِسُبونَ ُثمَّ ِقيَل ِللَِّذيَن َظَلُموا ُذوُقوا َعذاَب اْلُخْلِد َهْل ُتْجَزْوَن ِإالَّ ِبما  يون  
وا النَّداَمَة َلمَّا َرَأُوا  يون   َوَلْو َأنَّ ِلُكلِّ َنْفٍ  َظَلَمْت َما ِفي اأْلَْرِض الْفَتَدْت ِبِه َوَأَسرُّ

 .َوُقِضَي َبْيَنُهْم ِباْلِقْسِط َوُهْم ال ُيْظَلُمونَ  اْلَعذا َ 
54  

ِفْرَعْوَن َوَمأَلَُه ِزيَنًة َوَأْموااًل ِفي اْلَحياِة الدُّْنيا َربَّنا َوقاَل ُموسى َربَّنا ِإنََّك خَتْيَت  يون  
ِلُيِضلُّوا َعْن َسِبيِلَك َربََّنا اْطِمْ  َعلى َأْمواِلِهْم َواْشُدْد َعلى ُقُلوِبِهْم َفال ُيْؤِمُنوا 

 .اأْلَِليمَ  اْلَعذا َ َحتَّى َيَرُوا 

55  

  12 .اأْلَِليمَ  اْلَعذا َ َحتَّى َيَرُوا  َوَلْو جاَءْتُهْم ُكلُّ خَيةٍ  يون  
اآْلِخَرِة ذِلَك َيْوٌم َمْجُموٌى َلُه النَّاُ  َوذِلَك  َعذا َ ِإنَّ ِفي ذِلَك آَلَيًة ِلَمْن خاَف  هود 

 .َيْوٌم َمْشُهودٌ 
311  

ذا َرَأ  الَِّذيَن َظَلُموا  النحل    55 .ْنَظُرونَ َفال ُيَخفَُّف َعْنُهْم وال ُهْم يُ  اْلَعذا َ َواِ 
ُأولِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن ِإلى َربِِّهُم اْلَوِسيَلَة َأيُُّهْم َأْقَرُب َوَيْرُجوَن َرْحَمَتُه  اإلسراء 

 .ِإنَّ َعذاَب َربَِّك كاَن َمْحُذوراً  َعذاَ هُ َوَيخاُفوَن 
52  

  33 .اْلَحِريقِ  َعذا َ ُأِعيُدوا ِفيها َوُذوُقوا  ُكلَّما َأراُدوا َأْن َيْخُرُجوا ِمْنها ِمْن َغمٍّ  الحج 
الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ واِحٍد ِمْنُهما ِماَئَة َجْلَدٍة َوال تَْأُخْذُكْم ِبِهما َرْأَفٌة ِفي  النور 

طاِئَفٌة ِمَن  َعذاَ ُهماِديِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوْلَيْشَهْد 
 .اْلُمْؤِمِنينَ 

3  

ِإْن كاَد َلُيِضلُّنا َعْن خِلَهِتنا َلْوال َأْن َصَبْرنا َعَلْيها َوَسْوَف َيْعَلُموَن ِحيَن َيَرْوَن  الفرقان 
 .َمْن َأَضلُّ َسِبيالً  اْلَعذا َ 

43  

  313 .يمَ اأْلَلِ  اْلَعذا َ ال ُيْؤِمُنوَن ِبِه َحتَّى َيَرُوا  الشعراء 
َلْو َأنَُّهْم كاُنوا  اْلَعذا َ َوِقيَل اْدُعوا ُشَركاَءُكْم َفَدَعْوُهْم َفَلْم َيْسَتِجيُبوا َلُهْم َوَرَأُوا  القصص 

 .َيْهَتُدونَ 
64  
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ُكْنُتْم اْلُخْلِد ِبما  َعذا َ َفُذوُقوا ِبما َنِسيُتْم ِلقاَء َيْوِمُكْم َهَذا ِإنَّا َنِسيناُكْم َوُذوُقوا  السجدة 
 .َتْعَمُلونَ 

34 

َوَأمَّا الَِّذيَن َفَسُقوا َفَمْأواُهُم النَّاُر ُكلَّما َأراُدوا َأْن َيْخُرُجوا ِمْنها ُأِعيُدوا ِفيها َوِقيَل  السجدة 
 .النَّاِر الَِّذي ُكْنُتْم ِبِه ُتَكذُِّبونَ  َعذا َ َلُهْم ُذوُقوا 

31 

 َعذا اً لََّه َوَرُسوَلُه َلَعَنُهُم اللَُّه ِفي الدُّْنيا َواآْلِخَرِة َوَأَعدَّ َلُهْم ِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن ال األحزاب 
 .ُمِهيناً 

52  

َوقاَل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِللَِّذيَن اْسَتْكَبُروا َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنَّهاِر ِإْذ َتْأُمُروَننا َأْن  سبأ 
وا النَّداَمَة َلمَّا َرَأُوا  َوَجَعْلَنا اأْلَْغالَل  اْلَعذا َ َنْكُفَر ِباللَِّه َوَنْجَعَل َلُه َأْندادًا َوَأَسرُّ

 .َفُروا َهْل ُيْجَزْوَن ِإالَّ ما كاُنوا َيْعَمُلونَ ِفي َأْعناِق الَِّذيَن كَ 
 

11  

 َعذا َ َفاْلَيْوَم ال َيْمِلُك َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َنْفعًا وال َضرًّا َوَنُقوُل ِللَِّذيَن َظَلُموا ُذوُقوا  سبأ 
 .النَّاِر الَِّتي ُكْنُتْم ِبها ُتَكذُِّبونَ 

14 

  5 .َعذا ِ ِمْن َبْيِننا َبْل ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْن ِذْكِري َبْل َلمَّا َيُذوُقوا َأُأْنِزَل َعَلْيِه الذِّْكُر  ص 
الَِّذيَن َيْحِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُيْؤِمُنوَن ِبِه  غافر 

َمًة َوِعْلمًا َفاْغِفْر ِللَِّذيَن تاُبوا َوَيْسَتْغِفُروَن ِللَِّذيَن خَمُنوا َربَّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرحْ 
 .اْلَجِحيمِ  َعذا َ َواتََّبُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم 

2  

 55 .َلْو َأنَّ ِلي َكرًَّة َفَأُكوَن ِمَن اْلُمْحِسِنينَ  اْلَعذا َ َأْو تَُقوَل ِحيَن َتَر   الزمر 
 اْلَعذا َ ْن َبْعِدِه َوَتَر  الظَّاِلِميَن َلمَّا َرَأُوا َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّه َفما َلُه ِمْن َوِليٍّ مِ  الشوري 

 .َيُقوُلوَن َهْل ِإلى َمَردٍّ ِمْن َسِبيلٍ 
44 

 56 .اْلَجِحيمِ  َعذا َ ال َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإالَّ اْلَمْوَتَة اأْلُولى َوَوقاُهْم  الدخان 
ى النَّاِر َأْذَهْبُتْم َطيِّباِتُكْم ِفي َحياِتُكُم الدُّْنيا َوَيْوَم ُيْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعلَ  األحقاف 

اْلُهوِن ِبما ُكْنُتْم َتْسَتْكِبُروَن ِفي اأْلَْرِض  َعذا َ َواْسَتْمَتْعُتْم ِبها َفاْلَيْوَم ُتْجَزْوَن 
 .ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوِبما ُكْنُتْم َتْفُسُقونَ 

14 

َكَفُروا َعَلى النَّاِر َأَلْيَ  َهَذا ِباْلَحقِّ قاُلوا َبلى َوَربِّنا قاَل  َوَيْوَم ُيْعَرُض الَِّذينَ  األحقاف
 .ِبما ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ  اْلَعذا َ َفُذوُقوا 

31 

  12 .اأْلَِليمَ  اْلَعذا َ َوَتَرْكنا ِفيها خَيًة ِللَِّذيَن َيخاُفوَن  الذاريات 
  12 .َوُنُذرِ  َعذاِ يْسنا َأْعُيَنُهْم َفُذوُقوا َوَلَقْد راَوُدوُه َعْن َضْيِفِه َفَطمَ  القمر 
 11 .َوُنُذرِ  َعذاِ يَفُذوُقوا  القمر 
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( + ظةاه أو م ةتت )فاعةل+ فعةل )مجئ لفظ العذا  مفعوً   ه ع ةى الصةو   الت ك   ة   .3
 .(مفعول  ه+ ش ه جم   

سـبعة وعشـرين صـورة ال هذهها لفظ العذاب مفعواًل به على فيوقد بلغ عدد المواضع التى جاء  
 :كما يلي موضعًا، 

 رقمها اآلية السورة
الَِّذيَن َيْبَخُلوَن َوَيْأُمُروَن النَّاَ  ِباْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما ختاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه  النساء 

 .ُمِهيناً  َعذا اً َوَأْعَتْدنا ِلْلكاِفِريَن 
12  

ِتنا َسْوَف ُنْصِليِهْم َناًرا ُكلَّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّْلناُهْم ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبآيا النساء 
 .ُجُلودًا َغْيَرها ِلَيُذوُقوا اْلَعذاَب ِإنَّ اللََّه كاَن َعِزيزًا َحِكيماً 

56   

َعَلْيِه َوَلَعَنُه  َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّدًا َفَجزاُؤُه َجَهنَُّم خاِلدًا ِفيها َوَغِضَب اللَّهُ  النساء 
 .َعِظيماً  َعذا اً َوَأَعدَّ َلُه 

 

11  

الَة َفْلَتُقْم طاِئَفٌة ِمْنُهْم َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا َأْسِلَحَتُهْم  النساء  ذا ُكْنَت ِفيِهْم َفَأَقْمَت َلُهُم الصَّ َواِ 
َلْم ُيَصلُّوا َفْلُيَصلُّوا َمَعَك  َفِإذا َسَجُدوا َفْلَيُكوُنوا ِمْن َوراِئُكْم َوْلَتْأِت طاِئَفٌة ُأْخر 

َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم َوَأْسِلَحَتُهْم َودَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم َوَأْمِتَعِتُكْم 
ٍر َأْو َفَيِميُلوَن َعَلْيُكْم َمْيَلًة واِحَدًة وال ُجناَح َعَلْيُكْم ِإْن كاَن ِبُكْم َأذً  ِمْن َمطَ 
 َعذا اً ُكْنُتْم َمْرضى َأْن َتَضُعوا َأْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذَرُكْم ِإنَّ اللََّه َأَعدَّ ِلْلكاِفِريَن 

 .ُمِهيناً 

313  

  353 .ُمِهيناً  َعذا اً ُأولِئَك ُهُم اْلكاِفُروَن َحقًّا َوَأْعَتْدنا ِلْلكاِفِريَن  النساء 
َبوا النساء  َوَقْد ُنُهوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم َأْمواَل النَّاِ  ِباْلباِطِل َوَأْعَتْدنا ِلْلكاِفِريَن  َوَأْخِذِهُم الرِّ

 .َأِليماً  َعذا اً ِمْنُهْم 
363  

  35 .ُقْل ِإنِّي َأخاُف ِإْن َعَصْيُت َربِّي َعذاَب َيْوٍم َعِظيمٍ  األنعام 
َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإلٍه َغْيُرُه ِإنِّي  َلَقْد َأْرَسْلنا ُنوحًا ِإلى َقْوِمِه َفقالَ  األعراف 

 .َيْوٍم َعِظيمٍ  َعذا َ َأخاُف َعَلْيُكْم 
51  

ذا تُْتلى َعَلْيِهْم خياتُنا َبيِّناٍت قاَل الَِّذيَن ال َيْرُجوَن ِلقاَءَنا اْئِت ِبُقْرخٍن َغْيِر َهَذا  يون   َواِ 
ُكوُن ِلي َأْن ُأَبدَِّلُه ِمْن ِتْلقاِء َنْفِسي ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُيوحى ِإَليَّ َأْو َبدِّْلُه ُقْل َما يَ 

 .َيْوٍم َعِظيمٍ  َعذا َ ِإنِّي َأخاُف ِإْن َعَصْيُت َربِّي 

35  

ا َعْنُهْم َفَلْوال كاَنْت َقْرَيٌة خَمَنْت َفَنَفَعها ِإيماُنها ِإالَّ َقْوَم ُيوُنَ  َلمَّا خَمُنوا َكَشْفن يون  
 .اْلِخْزِي ِفي اْلَحياِة الدُّْنيا َوَمتَّْعناُهْم ِإلى ِحينٍ  َعذا َ 

15  

ْرنا َعْنُهُم  هود  ِإلى ُأمٍَّة َمْعُدوَدٍة َلَيُقوُلنَّ َما َيْحِبُسُه َأال َيْوَم َيْأِتيِهْم  اْلَعذا َ َوَلِئْن َأخَّ
 .ِبِه َيْسَتْهِزُؤنَ  َلْيَ  َمْصُروفًا َعْنُهْم َوحاَق ِبِهْم َما كاُنوا

5 



 8  

َوَأِن اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه ُيَمتِّْعُكْم َمتاعًا َحَسنًا ِإلى َأَجٍل ُمَسمًّى َوُيْؤِت  هود 
ْن َتَولَّْوا َفِإنِّي َأخاُف َعَلْيُكْم   .َيْوٍم َكِبيرٍ  َعذا َ ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه َواِ 

 
 

1 

لى مَ  هود  ْدَيَن َأخاُهْم ُشَعْيبًا قاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإلٍه َغْيُرُه َوال َواِ 
نِّي َأخاُف َعَلْيُكْم  َيْوٍم  َعذا َ َتْنُقُصوا اْلِمْكياَل َواْلِميزاَن ِإنِّي َأراُكْم ِبَخْيٍر َواِ 

 .ُمِحيطٍ 

54 

  31 .َأِليماً  َعذا اً اآْلِخَرِة َأْعَتْدنا َلُهْم َوَأنَّ الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن بِ  اإلسراء 
َل َلُهُم  الكهف  َبْل َلُهْم  اْلَعذا َ َوَربَُّك اْلَغُفوُر ُذو الرَّْحَمِة َلْو ُيؤاِخُذُهْم ِبما َكَسُبوا َلَعجَّ

 .َمْوِعٌد َلْن َيِجُدوا ِمْن ُدوِنِه َمْوِئالً 
55  

 .َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشهاداٍت ِباللَِّه ِإنَُّه َلِمَن اْلكاِذِبينَ  اْلَعذا َ َوَيْدَرُؤا َعْنَها  النور 
 

5  

َوَقْوَم ُنوٍح َلمَّا َكذَُّبوا الرُُّسَل َأْغَرْقناُهْم َوَجَعْلناُهْم ِللنَّاِ  خَيًة َوَأْعَتْدنا ِللظَّاِلِميَن  الفرقان 
 .َأِليماً  َعذا اً 

12  

  65 .كاَن َغراماً  َعذاَ هاَربََّنا اْصِرْف َعنَّا َعذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن  الفرقان 
  315 .َيْوٍم َعِظيمٍ  َعذا َ ِإنِّي َأخاُف َعَلْيُكْم  الشعراء 
اِدِقيَن َعْن ِصْدِقِهْم َوَأَعدَّ ِلْلكاِفِريَن  األحزاب   5 .َأِليماً  َعذا اً ِلَيْسَئَل الصَّ
  31 .َعِظيمٍ  َ ْو   ُف ِإْن َعَصْيُت َربِّي َعذاَب ُقْل ِإنِّي َأخا الزمر 
  51 .ِإذا ُهْم َيْنُكُثونَ  اْلَعذا َ َفَلمَّا َكَشْفنا َعْنُهُم  الزخرف 
  33 .ِإنَّا ُمْؤِمُنونَ  اْلَعذا َ َربََّنا اْكِشْف َعنَّا  الدخان 
َوَقْد َخَلِت النُُّذُر ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن  َواْذُكْر َأخا عاٍد ِإْذ َأْنَذَر َقْوَمُه ِباأْلَْحقافِ  األحقاف 

 َيْوٍم َعِظيمٍ  َعذا َ َخْلِفِه َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ اللََّه ِإنِّي َأخاُف َعَلْيُكْم 
33  

  35 .َشِديدًا ِإنَُّهْم ساَء َما كاُنوا َيْعَمُلونَ  َعذا اً َأَعدَّ اللَُّه َلُهْم  المجادلة 
َشِديدًا َفاتَُّقوا اللََّه َيا ُأوِلي اأْلَْلباِب الَِّذيَن خَمُنوا َقْد َأْنَزَل اللَُّه  َعذا اً اللَُّه َلُهْم  َأَعدَّ  الطالق 

 .ِإَلْيُكْم ِذْكراً 
31  

َوَلَقْد َزيَّنَّا السَّماَء الدُّْنيا ِبَمصاِبيَح َوَجَعْلناها ُرُجومًا ِللشَّياِطيِن َوَأْعَتْدنا َلُهْم  الملك 
 .السَِّعيرِ  ذا َ عَ 

5  

  13 .َأِليماً  َعذا اً ُيْدِخُل َمْن َيشاُء ِفي َرْحَمِتِه َوالظَّاِلِميَن َأَعدَّ َلُهْم  اإلنسان 
 

 .مجئ لفظ العذا  المفعول الثانى لفعل متع  .3
أحــد لفعةةل متعةة   يثةةانال مفعةةولال( العــذاب) التــي جــاء فيهــا لفــظ  وقــد بلــغ عــدد المواضــع

 : يلي  ، كما عشر موضعاً 
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 رقمها اآلية السورة
ْنِ  ِفي النَّاِر ُكلَّما  األعراف  قاَل اْدُخُلوا ِفي ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ِمَن اْلِجنِّ َواإْلِ

َدَخَلْت ُأمٌَّة َلَعَنْت ُأْخَتها َحتَّى ِإَذا ادَّاَرُكوا ِفيها َجِميعًا قاَلْت ُأْخراُهْم أِلُوالُهْم 
ِضْعفًا ِمَن النَّاِر قاَل ِلُكلٍّ ِضْعٌف َولِكْن ال  َعذا اً ِء َأَضلُّونا َفآِتِهْم َربَّنا هؤال
 .َتْعَلُمونَ 

15  

َفْوَق اْلَعذاِب ِبما كاُنوا  َعذا اً الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه ِزْدناُهْم  النحل
 .ُيْفِسُدونَ 

55  

الشَِّديَد ِبما كاُنوا  اْلَعذا َ ِإَلْينا َمْرِجُعُهْم ثُمَّ ُنِذيُقُهُم  َمتاٌى ِفي الدُّْنيا ثُمَّ  يون  
 .َيْكُفُرونَ 

21  

ثاِنَي ِعْطِفِه ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّه َلُه ِفي الدُّْنيا ِخْزٌي َوُنِذيُقُه َيْوَم اْلِقياَمِة  الحج 
 .اْلَحِريقِ  َعذا َ 

1  

ما تَُقوُلوَن َفما َتْسَتِطيُعوَن َصْرفًا َوال َنْصرًا َوَمْن َيْظِلْم ِمْنُكْم َفَقْد َكذَُّبوُكْم بِ  الفرقان 
 .َكِبيراً  َعذا اً ُنِذْقُه 

31  

  63 .ِضْعفًا ِفي النَّارِ  َعذا اً قاُلوا َربَّنا َمْن َقدََّم َلنا َهَذا َفِزْدُه  ص 
اْلِخْزِي ِفي  َعذا َ ٍم َنِحساٍت ِلُنِذيَقُهْم َفَأْرَسْلنا َعَلْيِهْم ِريحًا َصْرَصرًا ِفي َأيَّا فصلت 

 .اْلَحياِة الدُّْنيا َوَلَعذاُب اآْلِخَرِة َأْخز  َوُهْم ال ُيْنَصُرونَ 
36  

  32 .َشِديدًا َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْسَوَأ الَِّذي كاُنوا َيْعَمُلونَ  َعذا اً َفَلُنِذيَقنَّ الَِّذيَن َكَفُروا  فصلت 
  32 .السَُّمومِ  َعذا َ اللَُّه َعَلْينا َوَوقانا  َفَمنَّ  الطور 
  32 .َصَعداً  َعذا اً ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه َوَمْن ُيْعِرْض َعْن ِذْكِر َربِِّه َيْسُلْكُه  الجن 
  11 .َعذا اً َفُذوُقوا َفَلْن َنِزيَدُكْم ِإالَّ  النبأ 
َيْنُظُر اْلَمْرُء َما َقدََّمْت َيداُه َوَيُقوُل اْلكاِفُر يا  َقِريبًا َيْومَ  َعذا اً ِإنَّا َأْنَذْرناُكْم  النبأ 

 .َلْيتَِني ُكْنُت ُتراباً 
41  

 
كما هو الواضح فإنَّ المفعول به شغل أكبر موضع في المنصوبات حيث ورد لفظ العـذاب مفعـواًل 

أواًل وأخيــرًا  وهــذا مــن أعلــى األرقــام المســجلة فــي المنصــوبات ، فالعــذاب ، مــرة بــه تســعًة وســبعين 
 .بأمر اهلل يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء واقعمفعول به أو 

فهــذه   وكانــت الصــورة األكثــر ورودًا هــي مجيئــه مباشــرة بعــد الفعــل والفاعــل ، وال غرابــة فــي ذلــك 
أخري بعد تلـك الصـورة السـابقة وهـي  ئعة في العربية   لكنَّ هناك صوراً هي الصورة المألوفة والشا

ـــة أي الجـــار والمجـــرور و  أن ـــين الفعـــل والمفعـــول بشـــبه الجمل ـــة فـــي يفصـــل ب ـــك تخصـــيص للفئ ذل
 .المستهدفة بالعذاب 
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وأمَّا الصورة الثالثة فقد جاء فيهـا لفـظ العـذاب المفعـول الثـانى للفعـل فـي حـين كـان المفعـول األول 
لعنايـة والتركيـز أصحاب العـذاب أو الفئـة التـى سـيحيق بهـا العـذاب وهـذه الصـورة تـدخل فـي بـاب ا

 .لذوي العذاب أنفسهم ألنَّهم هم المستهدفون بالعذاب
 

 :المفعول المط ق . 2
لصــدق  وأ (3)، وســمي مطلقــا  ألنــه لــم يقيــد بــأداة (3)والمفعــول المطلــق يعنــي بــه المصــدر

المفعــول عليــه غيــر مقيــد بحــرف جــر ونحــوه بخــالف غيــره مــن المفعــوالت فإنــه ال يقــع عليــه اســم 
، وهــو فضــلة ُمَســلط  (1) مقيــدا كــالمفعول بــه والمفعــول فيــه والمفعــول معــه والمفعــول لــهالمفعــول إال

لنوعـه  لعاملـه أو بيانـاً  ، ويكـون توكيـداً  ، ويأتي المفعـول المطلـق منصـوباً  (4)َعَلْيِه َعامل من َلْفَظة
 . (5) وضربت ضربتين، وسرت سير زيد  ضربت ضرباً  :أو عدده نحو

. مفعــول المطلــق هــو المصــدر ســمي بــذلك ألن الفعــل يصــدر عنــهال: " ويقــول الزمخشــري
لـى . نحـو ضـربت ضـرباً ، وينقسم إلى مبهم . ويسميه سيبويه الحدث والحدثان وربما سماه الفعل وا 

 .مؤقت نحو ضربت ضربًة وضربتين
: وقد يقرن بالفعل غير مصدره مما هو بمعناه  وذلك على نـوعين :نائب المفعول المطلق

َواللَّـُه  ﴿:ما يالقـي الفعـل فـي اشـتقاقه كقولـه تعـالى: فالمصدر على نوعين. لمصدرمصدر وغير ا
قعـدت  :وما ال يالقيـه فيـه كقولـك (2)﴾ِإَلْيِه َتْبِتياًل  َوَتَبتَّلْ ﴿:، وقوله تعالى(6)﴾ِمَن اأْلَْرِض َنَباًتا َأْنَبَتُكمْ 

لضــرب، وأي ضــرب، وأيمــا ضــربته أنواعــًا مــن ا: وغيــر المصــدر كقولــك . جلوســًا، وحبســت منعــاً 
ومنه رجع القهقري، واشتمل الصماء، وقعد القرفصـاء، ألنهـا أنـواى مـن الرجـوى واإلشـتمال . ضرب
 . (5)"ومنه ضربته سوطاً . والقعود

 ةثالثـ،  مطلقـاً  مفعـوالً ( العـذاب) التي جاء فيها أحد مشتقات  لفظ  وقد بلغ عدد المواضع
 : ، كما يلي  اً موضع عشر

 
 
 

 

                                                 
 .3/351األصول في النحو   ((3
 .3/644توضيح المقاصد  ((3
 .  3/14وهمع الهوامع  ،3/361شرح ابن عقيل  ((1
 . 45اللمع في العربية  ((4
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 .5المزمل 
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 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية سورةاسم ال
 55 اإلسراء 56 خل عمران
 52 الكهف 321 النساء
 33 النمل 335 المائدة
 35 الفجر 364 األعراف
 32، 36 الفتح 24،11 التوبة
 6 الطالق ثالث عشرة خية المجموى

 

قرخنـــي ، عـــدة ، عنـــد وروده فـــي الســـياق التركيبـــي للـــنظم ال اً واتخـــذ المفعـــول المطلـــق صـــور 
 :وذلك على النحو التالي 

 . مفعول مط ق + مفعول  ه ( + مضم )فاعل + فعل  .1
 رقمها اآلية السورة

َشِديدًا ِفي الدُّْنيا َواآْلِخَرِة َوما َلُهْم ِمْن  َعذا اً َفَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا َفُأَعذُِّبُهْم  خل عمران 
 .ناِصِرينَ 

56  

اِلحاِت َفُيَوفِّيِهْم ُأُجوَرُهْم َوَيِزيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه  َفَأمَّا الَِّذينَ  النساء  خَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
َأِليمًا وال َيِجُدوَن َلُهْم ِمْن  َعذا اً َوَأمَّا الَِّذيَن اْسَتْنَكُفوا َواْسَتْكَبُروا َفُيَعذُِّبُهْم 

 .ُدوِن اللَِّه َوِليًّا وال َنِصيراً 

321  

ُلها َعَلْيُكْم َفَمْن َيْكُفْر َبْعُد ِمْنُكْم َفِإنِّي ُأَعذُِّبُه قاَل ا المائدة ال  َعذا اً للَُّه ِإنِّي ُمَنزِّ
 .ُأَعذُِّبُه َأَحدًا ِمَن اْلعاَلِمينَ 

335 

وُه َشْيئ َعذا اً ِإالَّ تَْنِفُروا ُيَعذِّْبُكْم  التوبة ًا َواللَُّه َأِليمًا َوَيْسَتْبِدْل َقْومًا َغْيَرُكْم وال َتُضرُّ
 .َعلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

11 

  52 .ُنْكراً  َعذا اً قاَل َأمَّا َمْن َظَلَم َفَسْوَف ُنَعذُِّبُه ُثمَّ ُيَردُّ ِإلى َربِِّه َفُيَعذُِّبُه  الكهف 
 .ينٍ َشِديدًا َأْو أَلَْذَبَحنَُّه َأْو َلَيْأِتَينِّي ِبُسْلطاٍن ُمبِ  َعذا اً أَلَُعذَِّبنَُّه  النمل 

 

33  
ُقْل ِلْلُمَخلَِّفيَن ِمَن اأْلَْعراِب َسُتْدَعْوَن ِإلى َقْوٍم ُأوِلي َبْأٍ  َشِديٍد تُقاِتُلوَنُهْم َأْو  الفتح 

ْن تََتَولَّْوا َكما َتَولَّْيُتْم ِمْن َقْبُل  ُيْسِلُموَن َفِإْن ُتِطيُعوا ُيْؤِتُكُم اللَُّه َأْجرًا َحَسنًا َواِ 
 .َأِليماً  ذا اً عَ ُيَعذِّْبُكْم 

36  

َلْيَ  َعَلى اأْلَْعمى َحَرٌج وال َعَلى اأْلَْعَرِج َحَرٌج وال َعَلى اْلَمِريِض َحَرٌج  الفتح 
َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنهاُر َوَمْن َيَتَولَّ 

 .َأِليماً  َعذا اً ُيَعذِّْبُه 

32 
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َوَكَأيِّْن ِمْن َقْرَيٍة َعَتْت َعْن َأْمِر َربِّها َوُرُسِلِه َفحاَسْبناها ِحسابًا َشِديدًا  الطالق 
 .ُنْكراً  َعذا اً َوَعذَّْبناها 

5  

 

 المفعول المط ق+  ومضاف لمعموله معطوففاعل ا   . 3
 رقمها اآلية السورة

ْذ قاَلْت ُأمٌَّة ِمْنُهْم ِلمَ  األعراف  َشِديدًا  َعذا اً َتِعُظوَن َقْومًا اللَُّه ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذُِّبُهْم  َواِ 
  .قاُلوا َمْعِذَرًة ِإلى َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم َيتَُّقونَ 

364  

ْن ِمْن َقْرَيٍة ِإالَّ َنْحُن ُمْهِلُكوها َقْبَل َيْوِم اْلِقياَمِة َأْو ُمَعذُِّبوها  اإلسراء  ًا َشِديد َعذا اً َواِ 
 .كاَن ذِلَك ِفي اْلِكتاِب َمْسُطوراً 

 

55  

 

 .المفعول المط ق  + فاعل + مفعول  ه مق   + فعل . 4
 رقمها اآلية السورة
َيْحِلُفوَن ِباللَِّه َما قاُلوا َوَلَقْد قاُلوا َكِلَمَة اْلُكْفِر َوَكَفُروا َبْعَد ِإْسالِمِهْم َوَهمُّوا  التوبة

َنَقُموا ِإالَّ َأْن َأْغناُهُم اللَُّه َوَرُسوُلُه ِمْن َفْضِلِه َفِإْن َيُتوُبوا  ِبما َلْم َيناُلوا َوما
ْن َيَتَولَّْوا ُيَعذِّْبُهُم اللَُّه  َأِليمًا ِفي الدُّْنيا َواآْلِخَرِة َوما  َعذا اً َيُك َخْيرًا َلُهْم َواِ 
 .َلُهْم ِفي اأْلَْرِض ِمْن َوِليٍّ وال َنِصيرٍ 

24 

 
 .مفعول مط ق + فعل .5

 رقمها اآلية السورة
 35 .َأَحدٌ  َعذاَ هُ َفَيْوَمِئٍذ ال ُيَعذُِّب  الفجر

 

ليك الجدول التالي يبـين الصـور التركيبيـة التـي ورد فيهـا    لفـظ العـذاب أو مشـتقاته مفعـواًل مطلقـاً وا 
 : المفعول المطلق في النظم القرخني ، وذلك كما يلي 

 النسبة المئوية هاعدد تكرار  الصورة التركيبية
 %2761 3 مفعول مط ق + فعل 

 %2761 3 .المفعول المط ق  + فاعل + مفعول  ه مق   + فعل 
 %35715 3 المفعول المط ق+  ومضاف لمعموله معطوففاعل ا   

 %61731 1 مفعول مط ق + مفعول  ه ( + مضم )فاعل + فعل 
 %311 31 المجموع
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لصورة التركيبية التي ورد فيها لفظ العذاب أو مشتقاته مفعواًل مطلقًا الجدول أنَّ ا خالل يتبين من
ها ورودًا الصورة كثر ورودًا ، وأقلهي األ( مفعول مطلق+ مفعول به ( + مضمر)فاعل + فعل )

 .( المفعول المطلق+ فاعل + مفعول به مقدم + فعل )و ( مفعول مطلق+ فعل )التركيبية 
رًا عنها في يؤكد عامله أو صاحبه أو كليهما ولذلك جاء متأخلمفعول المطلق مصدر جاء لاف

 مألوفة في التراث العربي حيث يأتيوهذه هي الصورة ال. ليتحقق التوكيد  معظم الصور السابقة
 .في سياق التوكيد بعد عامله وصاحبه و المفعول المطلق دائماً 

 . التم     .4
فضَلة نكَرة  ، والتمييز َوُهوَ  (3)أو نسبة اسم نكرة، بمعنى من، مبين إلبهام اسم : التمييز
، َوالثَّاِني َأن يكون فضَلة  ، َأن يكون اْسماً  :َأحدَها ،ُهَو َما اْجتمع ِفيِه َخْمَسة ُأُمورأو جامد 

َواْلَخاِم  َأن يكون ُمَفسًرا لما انبهم من ،  َوالرَّاِبع َأن يكون َجاِمداً ، َوالثَّاِلث َأن يكون نكَرة 
 .(3)َفُهَو ُمَوافق لْلَحال ِفي اأْلُُمور الثَّاَلَثة األولى ومخالف ِفي اأْلَمرْيِن اأْلَخيريِن  ،الذوات 

َومعنى التَّْمِييز َتْخِليص اأْلَْجَنا  َبْعضَها من بعض َوَلفظ اْلُمَميز اْسم :"  وقال ابن جني
 . (1)"ْأِتي بعد اأْلَْعَداد والمقاديرَوأْكثر َما يَ  نكَرة َيْأِتي بعد اْلَكاَلم التَّام ُيَراد ِبِه تَْبِيين اْلِجْن 

اْعَلم َأن التَّْمِييز يْعمل ِفيِه اْلِفْعل َوَما ُيشبهُه فى َتْقِديره  َوَمْعَناُه فى :" المبرد وبقول
ن اْختلف عوامله َفَمْعَناه     .(4) "َعن َنوعه  يناً َأن يأتى َمبْ : االنتصاب َواِحد َواِ 

نتصب انتصاب التمييز ال يجوز أن تقدم على ما عمل فيها، وذلك األسماء التي تو 
: "  (6)ابن الوراق في ذلك وفي ذلك يقول . (5)" درهًما عشرونَ : "ال يجوزُ " عشروَن درهًما: "قولك
َلْيَ   َواْعَلم َأنه اَل يجوز َأن تقدم َشْيئا من التَّْمِييز على َما قبله أِلَن اْلَعاِمل ِفيِه َضِعيف، أِلَنَّهُ "  

ُهَو : )َوأما َقْولهم. ِبفعل متصرف، والمنصوب ِبِه مفعول ِفي اْلَحِقيَقة، َفلَذِلك ضعف َتْقِديمه
ن : أما ِسيَبَوْيهٍ . ، َفِفيِه خالف( يتصبب عرقا، ويتفقأ شحما َفَكاَن اَل ير  التَّْقِديم ِفي َهَذا اْلَباب، َواِ 

َفَكاَن ُيِجيز َتْقِديم التَّْمِييز، ِإذا َكاَن اْلَعاِمل ِفيِه فعال، ويشبهه : نيَوأما اْلَمازِ . َكاَن اْلَعاِمل ِفيِه فعال 
ة ِسيَبَوْيٍه ِفي . ِباْلَحال التَّْمِييز ِفي َهِذه اأْلَْفَعال َفاعل ِفي اْلَحِقيَقة َوَذِلَك  ألنَّ َذِلك،  منعهَفَأما حجَّ

ْعنى َولكنه نقل َعنُه ِإَلى الشَّْخص، َفَلمَّا َكاَن تصبب عرقا، فالفاعل اْلعرق ِفي اْلمَ : َأنَّك ِإذا قلت

                                                 
 . 3/315أوضح المسالك  ((3
 .  3/312شرح قطر الند   ((3
 . 64اللمع في العربية  ((1
 . 1/13المقتضب  ((4
 . 3/331األصول في النحو  ((5
 . 111 – 113  علل النحو ((6
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َفاِعال ِفي اْلَمْعنى، َوَكاَن اْلَفاِعل ِفي اأَلْصل اَل يجوز َتْقِديمه ِإالَّ على ِنيَّة التَّْأِخير، َكَذِلك اَل يجوز 
 " . َأن يقدم َهَذا ِإْذ َكاَن َفاِعالً 

 : حدة فقط كما يليمرة وا اً منصوب اً تمييز ( العذاب) فظل وقد جاء
 رقمها اآلية السورة
 قاَل خَمْنُتْم َلُه َقْبَل َأْن خَذَن َلُكْم ِإنَُّه َلَكِبيُرُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّْحَر َفأَلَُقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكمْ  طه

 .َوَأْبقى َعذا اً يُّنا َأَشدُّ َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخالٍف َوأَلَُصلَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذوِى النَّْخِل َوَلَتْعَلُمنَّ أَ 
23 

 

، وذلك لفظ العذاب أو مشتقاته في المنصوباتورد فيها  عدد المواضع التىيبين  آلتىوالجدول ا
 :كما يلي

 النسبة المئوية عدد التكرار المنصوب
 2175 21 المفعول  ه

 33734 31 المفعول المط ق
 171 31 ا   إن
 1721 4 خ   كان
 1711 3 التم   
 %311 312 المجموع

 

بعد استعراض صور مجئ لفظ العذاب في المنصوبات تبين أن أكبر نسبة في هذه المنصوبات 
شغل المفعول المطلق ثالثة عشر بينما كانت للمفعول به حيث بلغت تسعًة وسبعين موضعًا ، 

في أربعة ( نكا)ـفي عشر مواضع ، وخبرًا ل( إنَّ )ـموضعًا، في حين جاء لفظ العذاب اسمًا ل
 .، في حين انفرد التمييز بموضٍع واحد فقطمواضع 

ومن المالحظ أنَّه غلب نظام الجملة الفعلية في باب المنصوبات على نظام  النسر بإنَّ وكان في 
أي )فمما ال شك فيه أنَّ الوعيد يكون أكثر إيالمًا إذا جاء لفظ العذاب مفعواًل به . الجملة االسمية
فهذا يعتبر أكثر إيالمًا ، ثم يأتى بعد ذلك لفظ العذاب مفعواًل مطلقًا وهو ( حدثأن يقع عليه ال

 .يندرج أيضًا ضمن الجمل الفعلية لكن بخصوصية التوكيد
مواضع أو  ةفي عشر ( إنَّ )وهذا هو السبب في انحصار مجئ لفظ العذاب اسمًا للحرف الناسر 

فال شك أنَّ الوعيد بنظام الجملة . مواضعة عفي الصورة األخري بأن يكون خبرًا لكان في أرب
وذلك لتجدد العذاب مع الفعل زمنًا وشكاًل وألمًا و  الفعلية قد يكون أبلغ منه بالجملة االسمية

 .ظاهرًا وباطناً 
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 التوا ع :خام اً 
 :  (3)للكافية هشرحعند قال ابن مالك في التوابع 

 التـــــــــــــــــــــــــابع التـــــــــــــــــــــــــالي بـــــــــــــــــــــــــال تقيـــــــــــــــــــــــــد   
 

 مجــــــــــــدد   فــــــــــــي حاصــــــــــــل اإلعــــــــــــراب وال 
ــــــــــــد  التقســــــــــــيم بلغــــــــــــت األمــــــــــــل      وهــــــــــــو ل

 
 نعـــــــــــــــت وتوكيـــــــــــــــد وعطـــــــــــــــف وبـــــــــــــــدل    

المشارك ما : والت اِبع هو. بنوعيه الت أكيد، والَبَدل، والوصف، والعطف:  وهيةالت وابُع خمس 
  . (3)قبله في إعرابه الحاصل والمتجد د

 : العطف  . 1
مـن اسـمه عطـف البيـان  فعطـف. وعطف نسـق، عطف بيان : العطف عند النحاة نوعان

اإليضــاح والكشــف والتفســير، فحينئــٍذ يكــون قــد عطــف بمعنــى أنــه رجــع إلــى  أريــد بــه البيــان، وهــو
 :المتبـــوى فكشـــفه وبينـــه وزاده إيضـــاحًا إن كـــان موضـــحًا، أو تخصيصـــًا إن كـــان مخصصـــًا، فقيـــل

مـر، عمـر هـذا أقسـم أبـو حفـص ع: عطف البيان ألنه مبين لما قبله، وفيه معنى الرجـوى فـإذا قيـل
، بــل يحتمــل أنــه عمــر _()_أقســم أبــو حفــص، ال يفهــم منــه أنــه عمــر: عطــف بيــان، لمــا قيــل
 .عمر رجع إلى أبي حفص فكشفه ووضحه وفسره وبين المراد به: وغيره، حينئٍذ لما قال

ح أو مخصص جامد غير مؤول: حقيقة عطف البيان هووعلى هذا ف    .تابع موضِّ
  تابع، موضح أو مخصص: توابع الخمسة، فكل التوابع داخلة في قولهتابع جن  يشمل ال: قوله 

بهــــذا الفصــــل كونــــه و أي موضــــح لمتبوعــــه إن كــــان معرفــــة، ومخصــــص لمتبوعــــه إن كــــان نكــــرة، 
جاء زيد نفسه، وجاء زيد عينه، فنفسه وعينه لم يـؤت : موضحًا ومخصصًا أخرج به التوكيد، نحو

وكيـد مغـايرة لفائـدة النعـت وعطـف البيـان، وأخـرج أيضـًا فائـدة الت ا للتوضـيح والتخصـيص، ألنمـبه
نمــا تكــون وظيفتـه بحســب معنــى  عطـف النســق ألن عطــف النسـق لــي  موضــحًا وال مخصصـًا، وا 

 .  (1)ووظيفة حرف العطف 
 .  (4)عطف النسق وهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطفو     
شبه للصفة في توضيح متبوعه إن كان معرفة وتخصيصه إن التابع الم: هوف بيانالعطف أمَّا    

 .  (5)كان نكرة
 سـبعة،  اً معطوف اً اسم( العذاب) التي جاء فيها أحد مشتقات  لفظ  وقد بلغ عدد المواضع

 : مواضع ، كما يلي 
                                                 

 .  3/3346شرح الكافية ، البن مالك  ((3
 . 3/652اللمحة في شرح الملحة  ((3
 .  445-444فتح البرية  ((1
 . 53دليل الطالبين لكالم النحويين  ((4
 .  1/322ضياء السالك  ((5
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 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية اسم السورة
 55 اإلسراء 334،  21 األنعام
 43 ص 364 األعراف

 31 المزمل 35 وسفي
 آ ا    ع المجموع 

 

 :وقد اتخذ لفظ العذاب أو مشتقاته عدة صور وذلك عند مجيئه معطوفًا كما يلي
 

 . ا   معطوف ع ى م فوع . 1
 رقمها اآلية السورة

ْذ قاَلْت ُأمٌَّة ِمْنُهْم ِلَم َتِعُظوَن َقْومًا اللَُّه ُمْهِلُكُهْم َأْو  األعراف  َشِديدًا  َعذاباً   ْ ُمَعذُِّ هُ َواِ 
 .قاُلوا َمْعِذَرًة ِإلى َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم َيتَُّقونَ 

364 

ْتُهُم اْلَحياُة الدُّْنيا َوَذكِّْر ِبِه َأْن تُْبَسَل  األنعام  َوَذِر الَِّذيَن اتََّخُذوا ِديَنُهْم َلِعبًا َوَلْهوًا َوَغرَّ
ْن َتْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل َنْفٌ  ِبما َكَسَبْت َلْيَ  َلها ِمْن ُدوِن  اللَِّه َوِليٌّ َوال َشِفيٌع َواِ 

 َوَعذا   ال ُيْؤَخْذ ِمْنها ُأولِئَك الَِّذيَن ُأْبِسُلوا ِبما َكَسُبوا َلُهْم َشراٌب ِمْن َحِميٍم 
 .َأِليٌم ِبما كاُنوا َيْكُفُرونَ 

21 

ذا جاَءْتُهْم خَيٌة قاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َحتَّى نُ  األنعام  ْؤتى ِمْثَل َما ُأوِتَي ُرُسُل اللَِّه اللَُّه َواِ 
 َوَعذا   َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرساَلَتُه َسُيِصيُب الَِّذيَن َأْجَرُموا َصغاٌر ِعْنَد اللَِّه 

 .َشِديٌد ِبما كاُنوا َيْمُكُرونَ 

334 

َدها َلَد  اْلباِب قاَلْت َما َواْستََبَقا اْلباَب َوَقدَّْت َقِميَصُه ِمْن ُدُبٍر َوَأْلَفيا َسيِّ  يوسف
 .َأِليمٌ  َعذا   َجزاُء َمْن َأراَد ِبَأْهِلَك ُسوءًا ِإالَّ َأْن ُيْسَجَن َأْو 

35 

ْن ِمْن َقْرَيٍة ِإالَّ َنْحُن ُمْهِلُكوها َقْبَل َيْوِم اْلِقياَمِة َأْو ُمَعذُِّبوها  اإلسراء  َشِديدًا  َعذا اً َواِ 
 .َمْسُطوراً  كاَن ذِلَك ِفي اْلِكتابِ 

55 

 

 .ا   معطوف ع ي منصو . 3
 : كما يلي   وقد جاء ذلك في موضع واحد فقط 

ٍة  المزمل   31 .َأِليماً  َوَعذا اً َوَطعامًا َذا ُغصَّ
 

  .ا   معطوف ع ى مج و  . 1
 : كما يلي   وقد جاء ذلك في موضع واحد فقط 

 رقمها اآلية السورة
  43 َوَعذا   ِإْذ َناَد  َربَُّه َأنِّي َمسَِّنَي الشَّْيطاُن ِبُنْصٍب  َواْذُكْر َعْبَدنا َأيُّوبَ  ص
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وقد بلغ عدد المواضع التى جاء فيها لفظ العذاب أو مشتقاته اسمًا معطوفًا في سبعة مواضع ، 
التى تفيد اإللزام ( أو)التى تفيد الترتيب والتعقيب و( الواو)وهما  ،حيث استعملت أداتان للعطف

لخيارين من العذاب ، فكان األكثر ورودًا في اآليات الواو حيث وردت في أربع خيات أمَّا بأحد ا
 .وردت في ثالث خيات فقط  فقد( أو)

قد عطف العذاب علي عقوبة أخري تتمثل في  -عزوجل–والناظر في سياق اآليات يجد أنَّ اهلل 
إذالل ومهانة للذين تحلُّ بهم  وهذه عقوبات فيها( السجن ،النصب  ،الصغار ،الحميم ،الهالك )

 .وهذا العطف إن دلَّ فإنَّما يدلُّ علي قسوة وشدة عذاب اهلل عزوجل بهم في الدنيا واآلخرة
يجدر اإلشارة إلى أنَّ العقوبات التى جاء فيها لفظ العذاب معطوفًا هي من القرخن المكي ، 

 .لتهديد والوعيدأسلوب اوالقرخن المكي ملئ بآيات العذاب ألنَّه يغلب عليه 
 

 :ال  ل  .  2
والمقصــود بالنســبة فصــل أخــرج ، هــو التــابع المقصــود بالنســبة بــال واســطة فالتــابع جــن  

وبـال ، النعت والتوكيد وعطـف البيـان ألن كـل واحـد منهـا مكمـل للمقصـود بالنسـبة ال مقصـود بهـا 
صـود بالنسـبة ولكــن هـو المق جـاء زيــد بـل عمـرو فـإن عمـراً  :نحـو (بـل) ـواسـطة أخـرج المعطـوف بـ

وأخــرج المعطــوف بــالواو ونحوهــا فــإن كــل واحــد منهمــا مقصــود بالنســبة ولكــن ، بواســطة وهــي بــل 
 . (3)بواسطة

اْلَبَدل يْجِري مْجر  التوكيد ِفي التَّْحِقيق َوالتَّْشِديد ومجر  اْلَوْصف ِفي : "  (3)قال ابن جني
يَضاح والتخصيص َوُهَو ِفي اْلَكاَلم على َأرْ  َبَعة أْضرب بدل اْلكل َوبـدل اْلـَبْعض َوبـدل االشـتمال اإْلِ

 " .  َوبدل اْلَغَلط َوالنِّْسَيان 
بيـان هـو ِإعـالُم الس ـامع بمجمـوعي االسـمين علـى جهـة ال: الَبـَدُل : "  (1)وقال ابن الصائغ

 "  . الط رح  اممن غير أن ينو  باألو ل منه
يسمونه بالترجمة : بأنَّهم األخفشقد ذكر فالبدل هو اصطالح البصريين، وأما الكوفيون و 
 . (4)يسمونه بالتكرير: وقال ابن كيسان. والتبيين

 : كما يلي  فقطموضع واحد  في اً منصوب بدالً ( العذاب) لفظ وقد جاء
 رقمها اآلية السورة
الَلِة َفْلَيْمُدْد َلُه الرَّْحمُن َمدًّا َحتَّى ِإذا رَ  مريم  َأْوا َما ُيوَعُدوَن ِإمَّا ُقْل َمْن كاَن ِفي الضَّ

مَّا السَّاَعَة َفَسَيْعَلُموَن َمْن ُهَو َشرٌّ َمكانًا َوَأْضَعُف ُجْنداً  اْلَعذا َ   .َواِ 
25  

 ج

                                                 
 . 1/163وأوضح المسالك ،  1/342شرح ابن عقيل  ((3
 . 52اللمع في العربية  ((3
 . 3/235ة في شرح الملحة اللمح ((1
 . 1/326وهمع الهوامع ، 3/3116توضيح المقاصد  ((4
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مرة واحدة بالنصب ، حيث جاءت في سياق التهديد  الواضح أنَّ صور البدل لم تأت سو ومن 
وهذا من التبكيت بالكفرة جزاًء  ،الساعة صورتى العقوبة إمَّا بتعجيل العذاب أو بمواجهة إحد ب

 .مناسبًا لهم
 :المج و ا   : ا  اً 

ليهمـا يرجـع المجـرور : وهي قسمان على األصح مجرور بالحرف، ومجـرور باإلضـافة، وا 
 :بالتبعية  إذ العامل في التابع هو، العامل في المتبوى، ثم الحرف الجار قسمان

لــى، وعــن، وعلــى، وفــي، والــالم، والبــاء للقســم ِمــ: مــا يجــر الظــاهر والمضــمر، وهــو ســبعة - ْن، وا 
 . وغيره

 وواو القسم،  ومذ، ومنذ  ،ربَّ  ، وكذاالكاف، وحتى:  وما يجر الظاهر فقط، وهو سبعة أيضًا، -
 . (3) واليجر بها إال لفظ اهلل ،والتاء

 . المج و   الح ف . 1
القــرخن الكـــريم ،  ب فــياذعــال  ضــع التــي جــاء فيهـــا أحــد مشــتقات لفــظبلــغ عــدد المواوقــد 
 :  تىستين موضعًا ، وقد صنفتها حسب حروف الجر ، على النحو اآل فمجرورًا بالحر 

 .  لفظ العذا  مج و اً ( + الكاف)ح ف الج   . أ
 رقمها اآلية السورة

النَّاِ   َوِمَن النَّاِ  َمْن َيُقوُل خَمنَّا ِباللَِّه َفِإذا ُأوِذَي ِفي اللَِّه َجَعَل ِفْتَنةَ  العنكبوت
اللَِّه َوَلِئْن جاَء َنْصٌر ِمْن َربَِّك َلَيُقوُلنَّ ِإنَّا ُكنَّا َمَعُكْم َأَوَلْيَ  اللَُّه  َكَعذا ِ 

 .ِبَأْعَلَم ِبما ِفي ُصُدوِر اْلعاَلِمينَ 

31   

 

 . لفظ العذا  مج و اً  ( +إلى )ح ف الج  .  
ــاء َتقــول خرجــت مــن اْلُكوفَــ ــير مــن اْلُكوفَــة َومعنــى ِإلَــى ااِلْنِتَه ــى َبْغــَداد َأي ابتــدأت الس  ة ِإَل

 .   (3)وانتهيت ِإَلى َبْغَداد
 رقمها اآلية السورة
ْذ قاَل ِإْبراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلدًا خِمنًا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمراِت َمْن خَمَن  البقرة  َواِ 

 ِإلى َعذا ِ َوَمْن َكَفَر َفُأَمتُِّعُه َقِلياًل ثُمَّ َأْضَطرُُّه  ِمْنُهْم ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآْلِخِر قالَ 
 .النَّاِر َوِبْئَ  اْلَمِصيرُ 

336  

َوِممَّْن َحْوَلُكْم ِمَن اأْلَْعراِب ُمناِفُقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النِّفاِق  التوبة 
تَْيِن ُثمَّ ُيَردُّوَن ال َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهْم َسُنعَ   .َعِظيمٍ ِإلى َعذا   ذُِّبُهْم َمرَّ

313  
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 9  

  4 .السَِّعيرِ  ِإلى َعذا ِ ُكِتَب َعَلْيِه َأنَُّه َمْن َتوالَُّه َفَأنَُّه ُيِضلُُّه َوَيْهِديِه  الحج 
ذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأْنَزَل اللَُّه قاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما  لقمان َوَجْدنا َعَلْيِه خباَءنا َأَوَلْو َواِ 

 .السَِّعيرِ  ِإلى َعذا ِ كاَن الشَّْيطاُن َيْدُعوُهْم 
33  

  34 .َغِليظٍ ِإلى َعذا   ُنَمتُِّعُهْم َقِلياًل ثُمَّ َنْضَطرُُّهْم  لقمان 
 

 . لفظ العذا  مج و اً ( + في)ح ف الج  . ج
  ( . 3)َواْلَمال ِفي اْلكي ،لدَّار زيد ِفي ا :َومعنى ِفي اْلِوَعاء والظرفية َتقول

 رقمها اآلية السورة
َتر  َكِثيرًا ِمْنُهْم َيَتَولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا َلِبْئَ  َما َقدََّمْت َلُهْم َأْنُفُسُهْم َأْن َسِخَط  المائدة 

 .ُهْم خاِلُدونَ  اْلَعذا ِ  َوِفياللَُّه َعَلْيِهْم 
51  

  36 ُمْحَضُرونَ  اْلَعذا ِ  ِفيَكَفُروا َوَكذَُّبوا ِبآياِتنا َوِلقاِء اآْلِخَرِة َفُأولِئَك  َوَأمَّا الَِّذينَ  الروم 
  11 .ُمْشَتِرُكونَ  اْلَعذا ِ  ِفيَفِإنَُّهْم َيْوَمِئٍذ  الصافات 

  15 .ُمْحَضُرونَ  اْلَعذا ِ  ِفيَوالَِّذيَن َيْسَعْوَن ِفي خياِتنا ُمعاِجِزيَن ُأولِئَك  سبأ
 اْلَعذا ِ  ِفيَأْفَتر  َعَلى اللَِّه َكِذبًا َأْم ِبِه ِجنٌَّة َبِل الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِباآْلِخَرِة  سبا

 .َوالضَّالِل اْلَبِعيدِ 
5 

َوَتراُهْم ُيْعَرُضوَن َعَلْيها خاِشِعيَن ِمَن الذُّلِّ َيْنُظُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفيٍّ َوقاَل  الشور  
نَّ اْلخاِسِريَن الَِّذيَن َخِسُروا َأْنُفَسُهْم َوَأْهِليِهْم َيْوَم اْلِقياَمِة َأال ِإنَّ الَِّذيَن خَمُنوا إِ 
 .ُمِقيمٍ  َعذا    ِفيالظَّاِلِميَن 

45  

  11 .ُمْشَتِرُكونَ  اْلَعذا ِ  ِفيَوَلْن َيْنَفَعُكُم اْلَيْوَم ِإْذ َظَلْمُتْم َأنَُّكْم  الزخرف 
 42 .َجَهنََّم خاِلُدونَ  َعذا ِ  ِفيَن ِإنَّ اْلُمْجِرِمي الزخرف

  36 .الشَِّديدِ  ِفي اْلَعذا ِ الَِّذي َجَعَل َمَع اللَِّه ِإلهًا خَخَر َفَأْلِقياُه  ق
 

 . لفظ العذا  مج و اً ( + من)ح ف الج  .  
تبعيضــا  ونَأي ابتــدأت الس ــير مــن اْلَبْصــَرة َوَتكــ،ســرت مــن اْلَبْصــَرة : َتقــول ، مــن ااِلْبتِــَداء  معنــى
َأي بعضـه َوَتكـون َزائِـَدة ُدُخولهَـا كخروجهـا ،أخذت من الَمـال َأي بعضـه وشـربت مـن الَمـاء :َكَقْوِلك

 .( 3)َأي أحد َوَما َرَأْيت من أحد َأي أحدا  ،َما َجاَءَنا من أحد :َنْحو َقْولك
 
 
 

                                                 
 .   21اللمع في العربية  ((3
 .   21 – 23اللمع في العربية  ((3



 95 

 رقمها اآلية السورة
ياٍة َوِمَن الَِّذيَن َأْشَرُكوا َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو َوَلَتِجَدنَُّهْم َأْحَرَص النَّاِ  َعلى حَ  البقرة 

َأْن ُيَعمََّر َواللَُّه َبِصيٌر ِبما  اْلَعذا ِ  ِمنَ ُيَعمَُّر َأْلَف َسَنٍة َوما ُهَو ِبُمَزْحِزِحِه 
 .َيْعَمُلونَ 

16  

خل 
 عمران 

ْحَمُدوا ِبما َلْم َيْفَعُلوا َفال ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْفَرُحوَن ِبما َأَتْوا َوُيِحبُّوَن َأْن يُ 
  .َوَلُهْم َعذاٌب َأِليمٌ  اْلَعذا ِ  ِمنَ َتْحَسَبنَُّهْم ِبَمفاَزٍة 

355  

َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْواًل َأْن َيْنِكَح اْلُمْحَصناِت اْلُمْؤِمناِت َفِمْن َما َمَلَكْت  النساء 
ْؤِمناِت َواللَُّه َأْعَلُم ِبِإيماِنُكْم َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض َأْيماُنُكْم ِمْن َفَتياِتُكُم اْلمُ 

َفاْنِكُحوُهنَّ ِبِإْذِن َأْهِلِهنَّ َوخُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ِباْلَمْعُروِف ُمْحَصناٍت َغْيَر 
ُمساِفحاٍت َوال ُمتَِّخذاِت َأْخداٍن َفِإذا ُأْحِصنَّ َفِإْن َأتَْيَن ِبفاِحَشٍة َفَعَلْيِهنَّ 

ذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكْم َوَأْن  اْلَعذا ِ  ِمنَ ْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصناِت نِ 
 .َتْصِبُروا َخْيٌر َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

35  

 ِمنْ ا ِبِه ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َأنَّ َلُهْم َما ِفي اأْلَْرِض َجِميعًا َوِمْثَلُه َمَعُه ِلَيْفَتُدو  المائدة 
 .َيْوِم اْلِقياَمِة َما تُُقبَِّل ِمْنُهْم َوَلُهْم َعذاٌب َأِليمٌ  َعذا ِ 

 

16  

ْيناُهْم  هود  ْينا ُهودًا َوالَِّذيَن خَمُنوا َمَعُه ِبَرْحَمٍة ِمنَّا َوَنجَّ  ِمنْ َوَلمَّا جاَء َأْمُرنا َنجَّ
 . َغِليظٍ  َعذا   

55  

اللَِّه َأْو َتْأِتَيُهُم السَّاَعُة َبْغَتًة َوُهْم ال  َعذا ِ  ِمنْ ُهْم غاِشَيٌة َأَفَأِمُنوا َأْن تَْأِتيَ  يوسف 
 .َيْشُعُرونَ 

312  

 َعذا    ِمنْ اللَِّه الَِّذي َلُه ما ِفي السَّماواِت َوما ِفي اأْلَْرِض َوَوْيٌل ِلْلكاِفِريَن  إبراهيم 
 .َشِديدٍ 

3 

َعفاُء ِللَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ُكنَّا َلُكْم تََبعًا َفَهْل َأْنُتْم َوَبَرُزوا ِللَِّه َجِميعًا فَ  إبراهيم  قاَل الضُّ
اللَِّه ِمْن َشْيٍء قاُلوا َلْو َهداَنا اللَُّه َلَهَدْيناُكْم َسواٌء  ِمْن َعذا ِ ُمْغُنوَن َعنَّا 

 .َعَلْينا َأَجِزْعنا َأْم َصَبْرنا َما َلنا ِمْن َمِحيصٍ 

33  

نَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َواْلَمْسِجِد اْلَحراِم الَِّذي َجَعْلناُه إِ  الحج 
 َعذا    ِمنْ ِللنَّاِ  َسواًء اْلعاِكُف ِفيِه َواْلباِد َوَمْن ُيِرْد ِفيِه ِبِإْلحاٍد ِبُظْلٍم ُنِذْقُه 

 .َأِليمٍ 

35  

 331 .اْلُمَعذَِّ  نَ  ِمنَ ًا خَخَر َفَتُكوَن َفال َتْدُى َمَع اللَِّه ِإله الشعراء 
  

 .اأْلَْدنى ُدوَن اْلَعذاِب اأْلَْكَبِر َلَعلَُّهْم َيْرِجُعونَ  اْلَعذا ِ  ِمنَ َوَلُنِذيَقنَُّهْم  السجدة 
 

33  
  65  .َواْلَعْنُهْم َلْعنًا َكِبيراً  اْلَعذا ِ  ِمنَ َربَّنا خِتِهْم ِضْعَفْيِن  األحزاب 



 96 

يَح ُغُدوُّها َشْهٌر َوَرواُحها َشْهٌر َوَأَسْلنا َلُه َعْيَن اْلِقْطِر َوِمَن َولِ  سبأ  ُسَلْيماَن الرِّ
 ِمنْ اْلِجنِّ َمْن َيْعَمُل َبْيَن َيَدْيِه ِبِإْذِن َربِِّه َوَمْن َيِزْغ ِمْنُهْم َعْن َأْمِرنا ُنِذْقُه 

 .السَِّعيرِ  َعذا ِ 

33  

 ِمنْ ُهْم ناُر َجَهنََّم ال ُيْقضى َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا َوال ُيَخفَُّف َعْنُهْم َوالَِّذيَن َكَفُروا لَ  فاطر 
 .َكذِلَك َنْجِزي ُكلَّ َكُفورٍ  َعذاِ ها

16  

 ِمنَ َوقاَل الَِّذيَن ِفي النَّاِر ِلَخَزَنِة َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم ُيَخفِّْف َعنَّا َيْومًا  غافر  
 .اْلَعذا ِ 

41  

َلِئْن َأَذْقناُه َرْحَمًة ِمنَّا ِمْن َبْعِد َضرَّاَء َمسَّْتُه َلَيُقوَلنَّ َهَذا ِلي َوما َأُظنُّ وَ  فصلت 
السَّاَعَة قاِئَمًة َوَلِئْن ُرِجْعُت ِإلى َربِّي ِإنَّ ِلي ِعْنَدُه َلْلُحْسنى َفَلُنَنبَِّئنَّ الَِّذيَن 

 .َغِليظٍ  َعذا    ِمنْ َكَفُروا ِبما َعِمُلوا َوَلُنِذيَقنَُّهْم 

51  

.َيْوٍم َأِليمٍ  َعذا ِ  ِمنْ َفاْخَتَلَف اأْلَْحزاُب ِمْن َبْيِنِهْم َفَوْيٌل ِللَِّذيَن َظَلُموا  الزخرف   65  
ْينا َبِني ِإْسراِئيَل  الدخان    11 .اْلُمِهينِ  اْلَعذا ِ  ِمنَ َوَلَقْد َنجَّ
  45 .اْلَحِميمِ  َعذا ِ  ِمنْ ُثمَّ ُصبُّوا َفْوَق َرْأِسِه  الدخان 
 ِمنْ َيا َقْوَمنا َأِجيُبوا داِعَي اللَِّه َوخِمُنوا ِبِه َيْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكْم َوُيِجْرُكْم  األحقاف

 .َأِليمٍ  َعذا   
13  

  31 .َأِليمٍ  َعذا    ِمنْ يا َأيَُّها الَِّذيَن خَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعلى ِتجاَرٍة تُْنِجيُكْم  الصف 
 ِمنْ ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأْهَلَكِنَي اللَُّه َوَمْن َمِعَي َأْو َرِحَمنا َفَمْن ُيِجيُر اْلكاِفِريَن  الملك 

 .َأِليمٍ  َعذا   
35  

ُروَنُهْم َيَودُّ اْلُمْجِرُم َلْو َيْفَتِدي  المعارج    33 .َيْوِمِئٍذ ِبَبِنيهِ  َعذا ِ  ِمنْ ُيَبصَّ
  32 .َربِِّهْم ُمْشِفُقونَ  َعذا ِ  ِمنْ ْم َوالَِّذيَن هُ  المعارج 

 

 .  لفظ العذا  مج و اً ( + ال اء)ح ف الج  . ه 
، وااللصــــاق ، والبــــدل ، والعــــوض ، والتعديــــة ،االســــتعانة :منهــــا ،متعــــددة  تســــتعمل البــــاء بمعــــانٍ 

 :عنى من وعن كما قال ابن مالك في األلفيةموب
ْض أْلِصِق َوَعدِّ عَ  ِباْلَبا اْسَتِعنْ            . (3) َوِمْثَل َمْع َوِمْن َوَعْن َبَها اْنِطقِ           وِّ

 
 رقمها اآلية السورة
خل 
 عمران

ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبآياِت اللَِّه َوَيْقُتُلوَن النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر َحقٍّ َوَيْقُتُلوَن الَِّذيَن 
 .َأِليمٍ  ِ َعذا   ْرُهْم َيْأُمُروَن ِباْلِقْسِط ِمَن النَّاِ  َفَبشِّ 

33  

                                                 
 .   1/33شرح ابن عقيل: انظر ((3
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  342 .ِإْن َشَكْرُتْم َوخَمْنُتْم َوكاَن اللَُّه شاِكرًا َعِليماً  ِ َعذاِ ُك ْ َما َيْفَعُل اللَُّه  النساء 
َلُموا َفَلمَّا َنُسوا َما ُذكُِّروا ِبِه َأْنَجْيَنا الَِّذيَن َيْنَهْوَن َعِن السُّوِء َوَأَخْذَنا الَِّذيَن ظَ  األعراف 

 .َبِئيٍ  ِبما كاُنوا َيْفُسُقونَ  ِ َعذا   
365  

ْذ قاُلوا اللَُّهمَّ ِإْن كاَن َهَذا ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك َفَأْمِطْر َعَلْينا ِحجاَرًة ِمَن  األنفال  َواِ 
 .. َأِليمٍ  ِ َعذا   السَّماِء َأِو اْئِتنا 

13  

ِإَلى النَّاِ  َيْوَم اْلَحجِّ اأْلَْكَبِر َأنَّ اللََّه َبِريٌء ِمَن  َوَأذاٌن ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلهِ  التوبة 
ْن َتَولَّْيُتْم َفاْعَلُموا َأنَُّكْم َغْيُر  اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسوُلُه َفِإْن تُْبُتْم َفُهَو َخْيٌر َلُكْم َواِ 

 . َأِليمٍ  ِ َعذا   ُمْعِجِزي اللَِّه َوَبشِِّر الَِّذيَن َكَفُروا 
 

1 

يا َأيَُّها الَِّذيَن خَمُنوا ِإنَّ َكِثيرًا ِمَن اأْلَْحباِر َوالرُّْهباِن َلَيْأُكُلوَن َأْمواَل النَّاِ   لتوبة ا
َة َوال  ِباْلباِطِل َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ

 .َأِليمٍ  ِ َعذا   ُهْم ُيْنِفُقوَنها ِفي َسِبيِل اللَِّه َفَبشِّرْ 

14   

َوَقْد خاَب  ِ َعذا   قاَل َلُهْم ُموسى َوْيَلُكْم ال تَْفَتُروا َعَلى اللَِّه َكِذبًا َفُيْسِحَتُكْم  طه 
 .َمِن اْفَتر 

63  

نَّ َيْومًا ِعْنَد َربَِّك كَ  ِ اْلَعذا ِ َوَيْسَتْعِجُلوَنَك  الحج  َأْلِف َسَنٍة َوَلْن ُيْخِلَف اللَُّه َوْعَدُه َواِ 
 .ِممَّا َتُعدُّونَ 

42  

  64 .ِإذا ُهْم َيْجَأُرونَ  ِ اْلَعذا ِ َحتَّى ِإذا َأَخْذنا ُمْتَرِفيِهْم  المؤمنون 
  26 .َفَما اْسَتكاُنوا ِلَربِِّهْم َوما َيَتَضرَُّعونَ  ِ اْلَعذا ِ َوَلَقْد َأَخْذناُهْم  المؤمنون 
  314 .ِجُلونَ َيْسَتعْ  َأَفِ َعذاِ نا الشعراء 
َأِإنَُّكْم َلتَْأُتوَن الرِّجاَل َوتَْقَطُعوَن السَِّبيَل َوَتْأُتوَن ِفي ناِديُكُم اْلُمْنَكَر َفما كاَن  العنكبوت 

اِدِقينَ  ِ َعذا ِ َجواَب َقْوِمِه ِإالَّ َأْن قاُلوا اْئِتنا   .اللَِّه ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّ
31  

َوَلْوال َأَجٌل ُمَسمًّى َلجاَءُهُم اْلَعذاُب َوَلَيْأِتَينَُّهْم َبْغَتًة  ِ اْلَعذا ِ َك َوَيْسَتْعِجُلونَ  العنكبوت 
 .َوُهْم ال َيْشُعُرونَ 

51  

نَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطٌة ِباْلكاِفِرينَ  ِ اْلَعذا ِ َيْسَتْعِجُلوَنَك  العنكبوت    54 .َواِ 
ذا تُْتلى َعَلْيِه خياتُنا َولَّى مُ  لقمان  ْسَتْكِبرًا َكَأْن َلْم َيْسَمْعها َكَأنَّ ِفي ُأُذَنْيِه َوْقرًا َواِ 

 .َأِليمٍ  ِ َعذا   َفَبشِّْرُه 
2  

  326 .َيْسَتْعِجُلونَ  َأَفِ َعذاِ نا الصافات 
َلَعلَُّهْم  ِ اْلَعذا ِ َوما ُنِريِهْم ِمْن خَيٍة ِإالَّ ِهَي َأْكَبُر ِمْن ُأْخِتها َوَأَخْذناُهْم  الزخرف 

 .ْرِجُعونَ يَ 
 

45  

َيْسَمُع خياِت اللَِّه تُْتلى َعَلْيِه ثُمَّ ُيِصرُّ ُمْسَتْكِبرًا َكَأْن َلْم َيْسَمْعها َفَبشِّْرُه  الجاثية 
 .َأِليمٍ  ِ َعذا   

5  
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  3 .واِقعٍ  ِ َعذا   َسَأَل ساِئٌل  المعارج 
  34 .َأِليمٍ  ِ َعذا   َفَبشِّْرُهْم  االنشقاق 

 

، وذلك جروراتلفظ العذاب أو مشتقاته في المورد فيها  عدد المواضع التىي يبين والجدول التال
 :كما يلي

 
 النسبة المئوية عدد التكرار المجرور

 %43766 35 لفظ العذا  مج و اً ( + من)ح ف الج 
 %11711 31 لفظ العذا  مج و اً  ( +ال اء)ح ف الج 
 %35 1 لفظ العذا  مج و اً ( + في)ح ف الج 

 %5711 5 لفظ العذا  مج و اً  ا( + إلى)ف الج ح  
 %3766 3 لفظ العذا  مج و اً ( + الكاف)ح ف الج 

 %311 61 المجموع
 

بلغ عدد المواضع التى ورد فيها لفظ العذاب أو مشتقاته مجرورًا بأحد حروف الجر ستين موضعًا 
في ( الباء)ة ، ثم مع خمسًا وعشرين مر  جاءتحيث ( من)، وكان أكثرها ورودًا مع حرف الجر

حرف خم  مرات وأقلُّها ( إلى)تسع مرات ثم حرف الجر( في)عشرين مرة ثم مع حرف الجر 
 .حيث جاء مرة واحدة فقط( الكاف)الجر

ف الجر أدوات تستخدم لربط أجزاء الكالم ومن خاللها يتم اتضاح المعنى فتعمل على و حر و 
اء عنها بحيث لو حذفنا حروف الجر من الجملة ترابط وتماسك عناصر الجملة وال يمكن االستغن

ولهذا فهي مستعملة بكثرة في القرخن الكريم لتربط أجزاء اآليات . الختلَّ بناؤها وال يفهم المعني 
ببعضها ولها معان متعددة حسب صيغ االستعمال المختلفة ، فمن التعدية إلى التعويض إلى 

غير ذلك من وجوه االستعمال إللصاق والتشبيه و التبعيض إلى االستعانة إلى المصاحبة إلى ا
 .األخر 

ولعل مما يالحظ على استعمال القرخن لهذه األدوات عمومًا هو التنويع في اختيارها وكل ذلك 
 .لنوى أو طبيعة العذاب الذي يستحقه الكفرةحسب سياق اآلية الذي يحدد حرف الجر المالئم 
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َضاَف  . 2  :المج و   اإلِْ
ضافة غيُر محضـة: ة على ضربيناإِلضاف واإِلضـافة المحضـة تنقسـم . إضافة محضة، وا 

ضــافِة اســم إلــى اســم هــو بعُضــه بمعنــى : إلــى قســمين إضــافة اســم إلــى اســم غيــِره بمعنــى الــالم وا 
 . (3)"من"

هو إسناد اْسم إلى َغيره على َتْنِزيل الثَّاِني من األول منزَلة تنوينه َأو  والمج و   اإلضاف 
وم مقَـام تنوينـه َوِلَهــَذا َوجـب َتْجِريـد اْلُمَضـاف مــن التَّْنـِوين ِفـي َنْحـو ُغــاَلم زيـد َومـن النُّـون ِفــي َمـا يقـ

 . (3)َنْحو غالمي زيد وضاربي َعْمرو
ـــين اْســـَمْيِن توجـــب :" )(1)قـــال الســـيوطي تحـــت بـــاب المجـــروات باإلضـــافة ِنْســـَبة تقييديـــة َب

َضـاَفة ، سنادية َنْحو زيد قَـاِئم َفخرج بالتقييدية اإل( لثانيهما اْلَجر   َوِبَمـا بعـده َنْحـو قَـاَم زيـد َواَل تـرد اإْلِ
ِإَلى اْلجمل أِلَنََّها ِفي َتْأِويل ااِلْسم وباألخير اْلَوْصف َنْحو زيد اْلخياط َوَتِصح بِـَأْدَنى ُماَلبَسـة َكَقْوِلـه 

ــاَلى ــَحى طرِفــي النَّهَــار صــحت لمــا كَ  (4)﴾لــم َيْلَبثُــوا ِإالَّ َعِشــيَّة َأو ضــحاها﴿: َتَع اَنــت العشــية َوالضُّ
أضـيف ِإَلْيهَـا أِلَنَّهَـا َكاَنـت تنتبـه َوقـت طلوعــه ( َكْوَكـب الخرقــاء)ِإَضـاَفة َأحـدهَما ِإلَـى اآلخـر َوقَـْولهْم 

األول ُهَو الَِّذي  َوُهَو َقول ِسيَبَوْيٍه أِلَن( اْلُمَضاف ِإَلْيهِ )ُهَو  َوالثَّاِني (اْلُمَضاف)َواأَلَصح َأن األولُهَو 
ـــُه َتْخِصيًصـــا َوَغيـــره َوقيـــل َعكســـه ـــى الثَّـــاِني فيســـتفيد ِمْن َوثَاِلثَهـــا يجـــوز ِفـــي كـــل ِمْنُهَمـــا  ،ُيَضـــاف ِإَل

َفقيــل اْلمســند األول ُمْبتَــدأ َكــاَن َأو َغيــره والمســند ( ِفــي اْلمســند والمســند ِإَلْيــهِ )َهــِذه اأْلَْقــَوال ( وتجــري)
يــل َعكســه َوقيــل يجــوز َأن ُيَقــال كــل ِمْنُهَمــا ِفــي األول َوالثَّــاِني َواأَلَصــح َقــول َراِبــع َأن ِإَلْيــِه الثَّــاِني َوق

َواأَلَصـح ( اْلَبَدل والمبـدل ِمْنـهُ )يْجِري َأْيضا ِفي ( و)اْلمسند اْلَمْحُكوم ِبِه والمسند ِإَلْيِه اْلَمْحُكوم َعَلْيِه 
 ."بدل ِمْنهُ َبَدل َواأْلول اْلمُ ُهَنا َأن الثَّاِني الْ 

إليه ، عشـرين  اً مضاف( العذاب) التي جاء فيها أحد مشتقات  لفظ  وقد بلغ عدد المواضع
 : ، كما يلي  اً موضع

 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية اسم السورة
 15 الصافات  365، 55، 41 البقرة 
 46 سبأ  352 األنعام

 45،46 غافر  343 األعراف 
، 42، 34، 31 الزمر  362 األعراف 

23 

                                                 
 . 3/5األصول في النحو  ((3
 . 431شرح شذور الذهب ، البن هشام  ((3
 . 3/511همع الهوامع  ((1
 .46النازعات  (4)
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 32 فصلت  5 النمل 
 35 الدخان  22 المؤمنون
 31 الفجر 33 السجدة 

 عشرين خية المجموى
 

 :  كما يلي لفظ العذاب صورة واحدة عند مجيئه مضافًا إليه في النظم القرخنىواتخذ 
 . مضاف إل ه ( لفظ العذا )+ مضاف. 1

 رقم اآلية اسم السورة اسم السورة
ْيناُكْم ِمْن خِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم وَ  البقرة  ْذ َنجَّ ُيَذبُِّحوَن َأْبناَءُكْم  اْلَعذا ِ  ُ وءَ اِ 

 .َوَيْسَتْحُيوَن ِنساَءُكْم َوِفي ذِلُكْم َبالٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيمٌ 
41 

ْم ِمْن ِدياِرِهْم ُثمَّ َأْنُتْم هؤالِء تَْقُتُلوَن َأْنُفَسُكْم َوُتْخِرُجوَن َفِريقًا ِمْنكُ  البقرة 
ْن َيْأُتوُكْم ُأسار  تُفاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرٌَّم  ْثِم َواْلُعْدواِن َواِ  َتظاَهُروَن َعَلْيِهْم ِباإْلِ

َعَلْيُكْم ِإْخراُجُهْم َأَفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكتاِب َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍض َفما َجزاُء 
ْزٌي ِفي اْلَحياِة الدُّْنيا َوَيْوَم اْلِقياَمِة ُيَردُّوَن ِإلى َمْن َيْفَعُل ذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ خِ 

 .َوَما اللَُّه ِبغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلونَ  اْلَعذا ِ  َأَش ِّ 

55 

َوِمَن النَّاِ  َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّه َأْندادًا ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ اللَِّه َوالَِّذيَن  البقرة 
ُحبًّا ِللَِّه َوَلْو َيَر  الَِّذيَن َظَلُموا ِإْذ َيَرْوَن اْلَعذاَب َأنَّ اْلُقوََّة ِللَِّه  خَمُنوا َأَشدُّ 

 .اْلَعذا ِ  َشِ   ُ َجِميعًا َوَأنَّ اللََّه 

365 

ْذ َأْنَجْيناُكْم ِمْن خِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم  األعراف  ُيَقتُِّلوَن َأْبناَءُكْم  اْلَعذا ِ  ُ وءَ َواِ 
  .َيْسَتْحُيوَن ِنساَءُكْم َوِفي ذِلُكْم َبالٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيمٌ وَ 

343 

ْذ َتَأذََّن َربَُّك َلَيْبَعَثنَّ َعَلْيِهْم ِإلى َيْوِم اْلِقياَمِة َمْن َيُسوُمُهْم  األعراف   اْلَعذا ِ  ُ وءَ َواِ 
نَُّه َلَغُفوٌر َرِحيمٌ   . ِإنَّ َربََّك َلَسِريُع اْلِعقاِب َواِ 

362 

َأْو تَُقوُلوا َلْو َأنَّا ُأْنِزَل َعَلْيَنا اْلِكتاُب َلُكنَّا َأْهد  ِمْنُهْم َفَقْد جاَءُكْم َبيَِّنٌة  األنعام
ِمْن َربُِّكْم َوُهدً  َوَرْحَمٌة َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكذََّب ِبآياِت اللَِّه َوَصَدَف َعْنها 

 .ِبما كاُنوا َيْصِدُفونَ  اْلَعذا ِ  ُ وءَ خياِتنا َسَنْجِزي الَِّذيَن َيْصِدُفوَن َعْن 

352 

 22 .ِإذا ُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ  َشِ      َعذا   َحتَّى ِإذا َفَتْحنا َعَلْيِهْم َباًبا َذا  المؤمنون 
 5 .َوُهْم ِفي اآْلِخَرِة ُهُم اأْلَْخَسُرونَ  ُ وُء اْلَعذا ِ ُأْولِئَك الَِّذيَن َلُهْم  النمل 
 33 .اأْلَْكَبِر َلَعلَُّهْم َيْرِجُعونَ  اْلَعذا ِ  ُ ونَ َوَلُنِذيَقنَُّهْم ِمَن اْلَعذاِب اأْلَْدنى  ة السجد
ُقْل ِإنَّما َأِعُظُكْم ِبواِحَدٍة َأْن تَُقوُموا ِللَِّه َمْثنى َوُفراد  ثُمَّ تَتََفكَُّروا َما  سبأ 

 .َشِديدٍ  َعذا    َ َ يْ َلُكْم َبْيَن  ِبصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذيرٌ 
46 
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 15 .اأْلَِليمِ  اْلَعذا ِ  َلذاِئُقواِإنَُّكْم  الصافات 
َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإلى َجَهنََّم ُزَمرًا َحتَّى ِإذا جاُؤها ُفِتَحْت َأْبواُبها َوقاَل  الزمر 

ْتُلوَن َعَلْيُكْم خياِت َربُِّكْم َوُيْنِذُروَنُكْم َلُهْم َخَزَنُتها َأَلْم َيْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَ 
  .َعَلى اْلكاِفِرينَ  اْلَعذا ِ  َكِ َم ُ ِلقاَء َيْوِمُكْم َهَذا قاُلوا َبلى َولِكْن َحقَّْت 

23 

 31 .َأَفَمْن َحقَّ َعَلْيِه َكِلَمُة اْلَعذاِب َأَفَأْنَت تُْنِقُذ َمْن ِفي النَّارِ  الزمر
َيتَِّقي ِبَوْجِهِه ُسوَء اْلَعذاِب َيْوَم اْلِقياَمِة َوِقيَل ِللظَّاِلِميَن ُذوُقوا َما  َأَفَمنْ  الزمر 

 .ُكْنُتْم َتْكِسُبونَ 
34 

َوَلْو َأنَّ ِللَِّذيَن َظَلُموا َما ِفي اأْلَْرِض َجِميعًا َوِمْثَلُه َمَعُه الْفَتَدْوا ِبِه ِمْن  الزمر
 .َوَبدا َلُهْم ِمَن اللَِّه َما َلْم َيُكوُنوا َيْحَتِسُبونَ  َيْوَم اْلِقياَمةِ  اْلَعذا ِ  ُ وءِ 

42 

 45 .اْلَعذا ِ  ُ وءُ َفَوقاُه اللَُّه َسيِّئاِت َما َمَكُروا َوحاَق ِبآِل ِفْرَعْوَن  غافر 
ِفْرَعْوَن النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا َوَيْوَم تَُقوُم السَّاَعُة َأْدِخُلوا خَل  غافر

 .اْلَعذا ِ  َأَش َّ 
46 

 صاِعَق ُ َوَأمَّا َثُموُد َفَهَدْيناُهْم َفاْسَتَحبُّوا اْلَعمى َعَلى اْلُهد  َفَأَخَذْتُهْم  فصلت 
 .اْلُهوِن ِبما كاُنوا َيْكِسُبونَ  اْلَعذا ِ 

32 

 35 .َقِلياًل ِإنَُّكْم عاِئُدونَ  كاِشُفوا اْلَعذا ِ ِإنَّا  الدخان 
 31 .َعذا    َ ْوطَ َصبَّ َعَلْيِهْم َربَُّك فَ  الفجر

 
وقد بلغ عدد المواضع التى جـاء فيهـا لفـظ العـذاب أو مشـتقاته مجـرورًا باإلضـافة عشـرين موضـعًا 

والنــاظر فــي (. إليــه اً مضــافلفــظ العــذاب )+ مضــاف :( وكانــت علــى صــورة تركيبيــة واحــدة هــي
مثــــل ، فــــي كلمــــات تــــدل علــــى الشــــدة  (المضــــاف)اآليــــات يجــــد أنَّ اهلل عزوجــــل قــــد حصــــر لفــــظ 

فشــدة العــذاب   وجميعهــا تــوحي بالشــدة ومضــاعفة العــذاب( ســوط ،صــاعقة  ،شــديد ، أشـد،السوء):
 العـــذاب كلهـــا تـــدل علـــى الشـــدة والمبالغـــة فـــي إيقـــاى صـــنوف أو ســـوء العـــذاب أو صـــاعقة العـــذاب

 .بالكافرين
 

 : األ ال   النحو   : ا عاً 
 . أ  و  التوك   الخ  ي . 1

ُلَغتَـاِن قَـاَل اْبـن َمالـك َوُهـَو تَـابع يْقصـد  فهمـا التوكيد َوُهَو مصدر وكد والتأكيـد مصـدر أكـد
 .  (3)ِبِه َكون اْلَمْتُبوى على َظاهره

 .لفظيٌّ ومعنوي  : وهو قسمان
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ـــد بلفظــه، كقولـــك( : الل فظـــي  )فـــ   وهــذا يكـــون فـــي ( واهلِل ِإنِّــي ضـــعيٌف إن ــي ضـــعيف: )إعــادة المؤكِّ
 .اء، واألفعال، والُحروف، والمفردات، والُجملاألسم

 . (3)هو إعادة الش يء المؤكَّد بما يدل  على معناه( : المعنوي  )و
ة كما سبق القول ،  فالتوكيد المعنوي ال تدخله األساليب اإلنشائية أَلنَّه يكون بَألفاظ خاص 

 . خبرية  وجميع هذه األَلفاظ ُوِضَعت لمعانٍ 
ظي ، فإنه كما تدخله اأَلسـاليب اإِلنشـائية بنفسـه أو بمرادفـه ، سـواٌء  َأكـان أما التوكيد اللَّف

ر َأو المذكور مرادفه اسمًا ، َأم فعاًل ، َأم حرفًا ، َأم جملة ذلك اللفظ المعاد المكر 
(3) . 

مؤكـدة بإحـد  أدوات ( العـذاب) التي جاء فيها أحد مشـتقات  لفـظ  وقد بلغ عدد المواضع
 : عشر موضعًا ، كما يلي  ثالثةالتوكيد ، 
 رقمها اآلية السورة
 34 .النَّارِ  َوَأنَّ ِلْ كاِفِ  َن َعذا َ ذِلُكْم َفُذوُقوُه  األنفال
 14 .اآْلِخَرِة َأَشقُّ َوما َلُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن واقٍ  َوَلَعذا ُ َلُهْم َعذاٌب ِفي اْلَحياِة الدُّْنيا  الرعد
 51 .اْلَعذاُب اأْلَِليمُ ُهَو  َعذاِ ي َوَأنَّ  الحجر
ْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم  إبراهيم  2 .َلَشِديدٌ  ِإنَّ َعذاِ يَواِ 
َمَتُه ُأولِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن ِإلى َربِِّهُم اْلَوِسيَلَة َأيُُّهْم َأْقَرُب َوَيْرُجوَن َرحْ  اإلسراء

 .َربَِّك كاَن َمْحُذوراً  َعذا َ  ِإنَّ َوَيخاُفوَن َعذاَبُه 
52 

 45 .َعلى َمْن َكذََّب َوَتَولَّى َأنَّ اْلَعذا َ ِإنَّا َقْد ُأوِحَي ِإَلْينا  طه
 335 .ىاآْلِخَرِة َأَشدُّ َوَأْبق َوَلَعذا ُ َوَكذِلَك َنْجِزي َمْن َأْسَرَف َوَلْم ُيْؤِمْن ِبآياِت َربِِّه  طه

 65 .كاَن َغراماً  ِإنَّ َعذاَ هاَوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا اْصِرْف َعنَّا َعذاَب َجَهنََّم  الفرقان
 36 .اآْلِخَرِة َأْكَبُر َلْو كاُنوا َيْعَلُمونَ  َوَلَعذا ُ َفَأذاَقُهُم اللَُّه اْلِخْزَي ِفي اْلَحياِة الدُّْنيا  الزمر
ْيِهْم ِريحًا َصْرَصرًا ِفي َأيَّاٍم َنِحساٍت ِلُنِذيَقُهْم َعذاَب اْلِخْزِي ِفي َفَأْرَسْلنا َعلَ  فصلت

 .اآْلِخَرِة َأْخز  َوُهْم ال ُيْنَصُرونَ  َوَلَعذا ُ اْلَحياِة الدُّْنيا 
 

36 

 2 .َربَِّك َلواِقعٌ  َعذا َ  ِإنَّ  الطور
 11 .كاُنوا َيْعَلُمونَ  اآْلِخَرِة َأْكَبُر َلوْ  َوَلَعذا ُ َكذِلَك اْلَعذاُب  القلم

 35 .َربِِّهْم َغْيُر َمْأُمونٍ  َعذا َ  ِإنَّ  المعارج
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، والُم االبتداِء، ونونا التوكيِد، والالُم التي تقع فـي جـواب " :وهي، وأدوات التوكيد  ، وَأنَّ إنَّ
 . (3)"القَسم، وقد

ود أحــد مشــتقات  ، وذلــك عنــد ور واتخــذ أســلوب التوكيــد الخبــري أدوات عــدة تفيــد التوكيــد 
 : كما يليفي السياق التركيبي للنظم القرخني ، ( العذاب) لفظ

 . (إنَّ )التوك     .1
 :مؤكدة بإن ما يلي ( العذاب)ومن اآليات التي وردت فيها أحد مشتقات  لفظة 

 رقمها اآلية السورة
ْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكْم َولَ  إبراهيم  2 .َلَشِديدٌ  ِإنَّ َعذاِ يِئْن َكَفْرُتْم َواِ 
ُأولِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن ِإلى َربِِّهُم اْلَوِسيَلَة َأيُُّهْم َأْقَرُب َوَيْرُجوَن َرْحَمَتُه  اإلسراء

 .َربَِّك كاَن َمْحُذوراً  َعذا َ  ِإنَّ َوَيخاُفوَن َعذاَبُه 
52 

 65 .كاَن َغراماً  َعذاَ ها ِإنَّ َربََّنا اْصِرْف َعنَّا َعذاَب َجَهنََّم  َوالَِّذيَن َيُقوُلونَ  الفرقان
 2 .َربَِّك َلواِقعٌ  َعذا َ  ِإنَّ  الطور
 35 .َربِِّهْم َغْيُر َمْأُمونٍ  َعذا َ  ِإنَّ  المعارج

 

 .التوك    ال    .2
 : ي مؤكدة بالالم ما يل( العذاب)ومن اآليات التي وردت فيها أحد مشتقات  لفظة 

 رقمها اآلية السورة
 14 .اآْلِخَرِة َأَشقُّ َوما َلُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن واقٍ  َوَلَعذا ُ َلُهْم َعذاٌب ِفي اْلَحياِة الدُّْنيا  الرعد
 335 .اآْلِخَرِة َأَشدُّ َوَأْبقى َوَلَعذا ُ َوَكذِلَك َنْجِزي َمْن َأْسَرَف َوَلْم ُيْؤِمْن ِبآياِت َربِِّه  طه
 36 .اآْلِخَرِة َأْكَبُر َلْو كاُنوا َيْعَلُمونَ  َوَلَعذا ُ َفَأذاَقُهُم اللَُّه اْلِخْزَي ِفي اْلَحياِة الدُّْنيا  الزمر
َفَأْرَسْلنا َعَلْيِهْم ِريحًا َصْرَصرًا ِفي َأيَّاٍم َنِحساٍت ِلُنِذيَقُهْم َعذاَب اْلِخْزِي ِفي  فصلت

 .َرِة َأْخز  َوُهْم ال ُيْنَصُرونَ اآْلخِ  َوَلَعذا ُ اْلَحياِة الدُّْنيا 
36 

 11 .اآْلِخَرِة َأْكَبُر َلْو كاُنوا َيْعَلُمونَ  َوَلَعذا ُ َكذِلَك اْلَعذاُب  القلم
 
 

 . (أنَّ )ةالتوك    .3
 : مؤكدة بأن ما يلي ( العذاب)ومن اآليات التي وردت فيها أحد مشتقات  لفظ 

 رقمها اآلية السورة
 34 .النَّارِ  َعذا َ  ِلْ كاِفِ  نَ  َوَأنَّ وُقوُه ذِلُكْم َفذُ  األنفال
 51 .ُهَو اْلَعذاُب اأْلَِليمُ  َوَأنَّ َعذاِ ي الحجر
 45 .َعلى َمْن َكذََّب َوَتَولَّى اْلَعذا َ  َأنَّ ِإنَّا َقْد ُأوِحَي ِإَلْينا  طه

 ججججج
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 . أ  و  الش ط . 2
سلوب الشرط ـفي أغلب األحيان  أ يتألفو .  (3) (هو ترتيب أمر على خخر بأداة : ) الشرط 

كلــم وضــعت لتعليــق جملــة ) مــن األداة ثــم جملــة الشــرط ثــم جملــة جــواب الشــرط ، أمــا األداة فهــي 
فهــي الجمــل ) ، أمــا مصــطلح  جملــة الشــرط  (3) (ابً بجملــة ، تكــون االولــى  ســبًبا ، والثانيــة متســب

 . (1) (لمعلقة المعلق عليها ،وجملة جواب الشرط للداللة على الجمل ا
المبتـدأ والخبـر إذ ال بـدَّ لكـل  انيعد النحاة جملتي الشرط والجواب جملة واحدة ، وهمـا نظيـر 

 . (4)مبتدأ من خبر
ــــد  (5)وألدوات الشــــرط الصــــدارة فــــي الكــــالم      ــــه يفي ، أمــــا مــــن حيــــث داللــــة أســــلوب الشــــرط فإن

   .اإلستقبال
فر عليهــا  لشــرط بــين األســاليب العربيــةختلــف البــاحثون فــي تعيــين موقــع اســلوب اوقــد ا    التــي تــو 

 فقـد إنشـائًيا ، وأيضـاً  بعضـهم عـدَّهسـلوًبا خبرًيـا و أه فبعضـهم عـدَّ  (6)الدر  البالغي إلى عدة مواقـع
فلهـذا إرتأيـت أن   ه جملـة فعليـة وبعضـهم عـدَّ ، ه جملـة اسـمية فبعضهم عدَّ  ،اختلف النحويون فيه

دي معنــى هامــًا هــو تعليــق معنــى بمعنــى خخــر وربطــه فهــو أســلوب يــؤ  ،ســلوب خــاصأخصــه فــي أ
 .(2)به

أسـماء ظـروف ، وأسـماء  إلـيأسماء وحروف وقسموا األسـماء  إليقسم النحاة أدوات الشرط       
و ( مــا)و ( َمــن ) فمــا يجــاز  بــه مــن األســماء غيــر الظــروف : )  (5)غيــر ظــروف ، قــال ســيبويه

( حيثمــا )و ( أنــى ) و ( أيــن ) و ( متــى )، و( حــيٍن أيَّ ) ومــا يجــاز  بــه مــن الظــروف . (أيَّهــم)
 .(إذما ) و ( أن: )ومن غيرها 

أدوات شــرط جازمــة ، وأدوات شــرط غيــر جازمــة وقــد ذكــر إلــي وتنقســم أدوات الشــرط أيًضــا 
(1)يناألدوات التي تجزم فعلين ومضارع ابن مالك 

:بقوله
 َواْجةةةةةةةةِ ْ  ِ ةةةةةةةةإْن َوَمةةةةةةةةن َوَمةةةةةةةةا َوَمْهمةةةةةةةةةَا

 
 ى أّ ةةةةةةةةةةةةةاَن أ ةةةةةةةةةةةةةْةَن إْذَمةةةةةةةةةةةةةاأيٍّ َمتَةةةةةةةةةةةةة 

 َوَحْ ُثَمةةةةةةةةةةةةا أنَّةةةةةةةةةةةةى، َوَحةةةةةةةةةةةة ف  إْذمةةةةةةةةةةةةةَا 
 

 َكةةةةةةةةةةةةةةإْن، َوَ ةةةةةةةةةةةةةةاِقي األَ َواِ  اْ ةةةةةةةةةةةةةةَما 
                                                  

 . 31أسلوب الشرط  ((3
 . 542/  3ارتشاف الضرب  ((3
 . 31في التركيب اللغوي  ((1
 . 51/  3وشرح المفصل  355/  3األصول في النحو  ((4
 . 555/ 3ارتشاف الضرب  ((5
 . 56 – 41في التركيب اللغوي  ((6
 . 515بناء  الجملة في الحديث  ((2
 .   1/56الكتاب  ((5
 . 55ألفية ابن مالك  ((1
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 . مضارعينهنا األدوات التي تجزم فعلين حيث سرد 
، ضـمن أسـلوب الشـرط ، سـتة (العـذاب)وقد بلغ عدد المواضع  التي جاء فيها أحد مشتقات  لفظ 

  :مواضع، وهذه المواضع كما يلي 
 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية اسم السورة
 32، 35 الفتح   56 خل عمران 
  5 المجادلة   321 النساء 
  24 التوبة 

 

 :  اآلتىأسلوب الشرط صورًا عديدة ، وذلك على النحو لفظ العذاب عند وروده في واتخذ 
 

 :أّما . 1
ويجب ، ي جملة جواب الشرط ه( أم ا) ، والجملة بعد (3)هي حرف شرط وتوكيد وتفصيل

 .  (3)ويجب أن تكون بالفاء ، وأخرت الفاء إلى الخبر
 : في موضعين، كما يلي مقرونًا مع مشتقات لفظ العذاب  وقد ورد حرف الشرط 

 رقمها اآلية السورة
  56 .َوما َلُهْم ِمْن ناِصِرينَ  َعذابًا َشِديدًا ِفي الدُّْنيا َواآْلِخَرةِ  َفَأمَّا الَِّذ َن َكَفُ وا َفُأَعذُِّ ُه ْ  خل عمران 
اِلحاِت َفُيَوفِّيِهْم ُأُجوَرُهْم َوَيِزيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه  النساء  َوَأمَّا الَِّذ َن َفَأمَّا الَِّذيَن خَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

ُدوِن اللَِّه َوِليًّا َوال  َوال َيِجُدوَن َلُهْم ِمنْ  اْ َتْنَكُفوا َواْ َتْكَ ُ وا َفُ َعذُِّ ُهْ  َعذا ًا أَِل ماً 
 .َنِصيراً 

321  

 

 :إْن . 2
هي أم ( إن)زعم الخليل أن : )  (1)وهي أصل حروف الجزاء وأم الباب ، قال سيبويه 

وذلك  ألنها حرف ،وأصل المعاني للحروف ، وإلن الشرط بها يعم ما كان عيًنا ( حروف الجزاء 
نه قد يأتي بعدها  ، وتستعمل في المعاني المحتملة المشكوك في  (4)االسمأو زماًنا أو مكاًنا وا 

فإذا وليها فعل ماِض أحالت معناه إلى   ها تدل على معنى اإلستقبال وبما أنَّ  (5)كونها
 . (6)اإلستقبال

                                                 
 .  316/  1أوضح المسالك ((3
 . 115/  3ابن عقيل  شرح  ((3
 . 61/  1الكتاب ((1
 .  311/  3األشباه والنظائر في النحو ((4
 .  133المفصل  ((5
 .  3/355األصول  ((6
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 : في موضع واحد ، كما يلي  مقترنًا مع لفظ العذاب إن  وقد ورد حرف الشرط
 رقمها اآلية السورة
ِباللَِّه َما قاُلوا َوَلَقْد قاُلوا َكِلَمَة اْلُكْفِر َوَكَفُروا َبْعَد ِإْسالِمِهْم َوَهمُّوا ِبما َلْم َيناُلوا َوما  َيْحِلُفونَ  التوبة 

ْن َ َتَولَّْوا ُ َعذِّْ هُ  َفِإْن َ ُتوُ وا َ ُك َخْ  ًا َلُه ْ َنَقُموا ِإالَّ َأْن َأْغناُهُم اللَُّه َوَرُسوُلُه ِمْن َفْضِلِه  ُ  َواِ 
 .َوما َلُهْم ِفي اأْلَْرِض ِمْن َوِليٍّ َوال َنِصيرٍ  ال َُّه َعذا ًا َأِل مًا ِفي ال ُّْن ا َواْ ِخَ  ِ 

24  

 
 :لو  . 3

فهما إلبتداء وجواب فـاألول سـبب ( لوما ، لوال)و كذلك : ) (3)تحدَّث سيبويه عنها فقالوقد 
ما بـاألخر  فتصـير الجملـة األولـى شـرًطا وهي تـدخل علـى جملتـين تـربط إحـداه( ما وقع ولم يقع 

(1)، وهي بسيطة وليست مركبة ، ألن األصل عدم التركيب(3)اً واألخر  جزاًء وجواب
 . 

(4)وهــي تــدخل علـــى األســماء ومـــا بعــدها مرفــوى باإلبتـــداء وخبرهــا محـــذوف
، وقــد ورد هـــذا 

 : التركيب في موضع واحد ، كما يلي 
 رقمها اآلية السورة

ْثِم  المجادلة  َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ُنُهوا َعِن النَّْجو  ثُمَّ َيُعوُدوَن ِلما ُنُهوا َعْنُه َوَيتَناَجْوَن ِباإْلِ
ذا جاُؤَك َحيَّْوَك ِبما َلْم ُيَحيَِّك ِبِه اللَُّه َوَيُقوُلوَن ِفي  َواْلُعْدواِن َوَمْعِصَيِة الرَُّسوِل َواِ 

 .اللَُّه ِبما َنُقوُل َحْسُبُهْم َجَهنَُّم َيْصَلْوَنها َفِبْئَ  اْلَمِصيرُ  اَلْو  ُ َعذُِّ نَ َأْنُفِسِهْم 

5  

 

 :َلوْ . 4
، فلو هي حرف امتناى المتناى ومعنى ذلك أن الجملة التي تـأتي بعـدها مجـرد (5)بخالف لما (لو)

تــــرد و  اً َلــــو َشــــرط للماضــــي َغاِلبــــو ،  (6)افتــــراض، إذ تفيــــد امتنــــاى حــــدوث الجــــواب المتنــــاى الشــــرط
 .  (2) (ِإن)كـللمستقبل 

 
 
 

                                                 
 . 315/ 4الكتاب  ((3
 . 333/  3شرح المفصل   ((3
 . 62/  3همع الهوامع  ((1
 ..  26/  1المقتضب  ((4
 .  361الجنى الداني  ((5
 . 3/113النحو المصفى  ((6
 . 3/566همع الهوامع  ((2
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  :مع لفظ العذاب في قوله تعالىفي موضع واحد  لو وقد ورد حرف الشرط
 رقمها اآلية السورة
ُهُم الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم َواْلَهْدَي َمْعُكوفًا َأْن َيْبُلَغ  الفتح 

ِمُنوَن َوِنساٌء ُمْؤِمناٌت َلْم َتْعَلُموُهْم َأْن َتَطُؤُهْم َفُتِصيَبُكْم َمِحلَُّه َوَلْوال ِرجاٌل ُمؤْ 
 َلْو َتَ  َُّ وا َلَعذَّْ َناِمْنُهْم َمَعرٌَّة ِبَغْيِر ِعْلٍم ِلُيْدِخَل اللَُّه ِفي َرْحَمِتِه َمْن َيشاُء 

 .الَِّذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم َعذابًا َأِليماً 

35  

 
 :َمْن . 5

وهي مبنية ،  (3)ن أسماء الشرط الجازمة ، وضعت للعاقلين ثم ضمنت معنى الشرطوهي م
ن   الــذي يفــرق بــين هــذه المعــاني هــو  لكــنتــؤدي معنــى المفــرد والمفــردة والمثنــى والجمــع ، ( َمــن)وا 

 .(3)الضمير الذي يرجع إليها 
الزًمــا أو متعــدًيا  وبمـا أنهــا اســم فتقــع مواقــع إعرابيــة فتكــون إمـا مبتــدأ، إذا كــان الفعــل بعــدها

 لـم يسـتوفِ  استوفى مفعوله ، وتكون في موضع النصب على المفعوليـة إذا كـان بعـدها فعـل متعـدٍ 
 . (1)مفعوله
فــي موضــع واحــد ، وهــو كمــا مقرونــًا بلفــظ العــذاب أو مشــتقاته مــن  وقــد ورد حــرف الشــرط       
  :يلي

 رقمها اآلية السورة
ٌج وال َعَلى اأْلَْعَرِج َحَرٌج وال َعَلى اْلَمِريِض َحَرٌج َلْيَ  َعَلى اأْلَْعمى َحرَ  الفتح 

َوَمْن َ َتَولَّ َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنهاُر 
 َعذابًا َأِليماً  ُ َعذِّْ هُ 

32 

 

 : أ  و  النفي . 3
لــى إخــراج الحكــم فــي تركيــب لغــوي مثبــت إلــى هــو أســلوب لغــوي يــؤد  بــأدوات ، ويهــدف إ

منفـي وتحويــل المعنـى مــن اإليجــاب والقبـول إلــى ضــده ، وذلـك بصــيغة تحتــوي علـى عنصــر يفيــد 
 . (4)ذلك ، أو يصرف ذهن السامع إلى ذلك الحكم عن طريق غير مباشرة من المقابلة إلى الضد

. 

                                                 
 . 114 ، البن هشامشرح شذور الذهب ((3
 . 12أسلوب الشرط   ((3
 . 11/  3شرح الكافية  ((1
 . 56أسلوبا النفي واالستفهام  في العربية  ((4
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نمـا أدرجــوا أدواتـه وعناصــره إن  اسـلوب النفـي  لــم يدرْسـه النحـاة القــدماء فـي بــاب مسـتقل  ،وا 
) ضمن نواسـر المبتـدأوالخبر ، ودرسـوا ( إن ) و ( ما ) و( لي  ) في أبواب مختلفة ، فقد بحثوا 

( غيـر ) ضـمن نواصـب الفعـل المضـارى و ( لـن) ضمن جوازم الفعل المضارى ، و ( لم ا)و ( لم 
ذا رفعــت االســم لحقــت بـــ( ن  إ) إذا نصــبت االســم ألحقــت بـــ( ال ) ضــمن أدوات اإلســتثناء ، و  ) وا 

 ( .لي  
 .القرخن الكريم في( العذاب) مشتقات لفظقد عملُت على جمع هذه األدوات التي تفيد النفي في و 

 : وذلك ع ى النحو ا تي 

 :ما . 1
لــة ؟ الداخلــة علــى الجملــة االســمية هــل هــي عاملــة ، أو غيــر عام( مــا)اختلــف النحــاة فــي 
وهــو القيــا  ، ألنــه لــي  بفعــل ، وأمــا أهــل الحجــاز فيشــبهونها  يءي شــفبنــو تمــيم ال يعملونهــا فــ

، ويشـترط (3)كان معناها كمعنى لي  ويعملونها عملها فترفع االسم  وتنصـب الخبـرذا إ، ( لي )بـ
 (3):ما يلي الحجازية كي تعمل( ما)في 
 .ال  يتقدم خبرها على اسمها ،ولي  بظرف وال جار ومجرورأ -0
 ( .إال  )بـال  ينتقض نفيها أ -1
 (.إن )ال  يزاد بعدها أ - 
 .ال يبدل من خبرها موجب أ - 

فإذا لم يتحقق شرط من هذه الشروط َبطل عملها واستوت اللهجتان في النفي دون العمل ، 
 .   (1)وتفيد توكيد النفي وتقويته( ما)، على خبر ( الباء)وتدخل 

ات العـذاب فـي القـرخن الكـريم فـي أحـد مشـتق( مـا)ـومن الصور التي ورد فيها أسلوب النفي بـ
 : ما يلي 

 
 

 .خ  ها (+ ضم  )ا مها + ما الناف    -  
 رقمها اآلية السورة

  315 .َوما َنْحُن ِ ُمَعذَِّ  نَ  الشعراء 
  15 .َوما َنْحُن ِ ُمَعذَِّ  نَ َوقاُلوا َنْحُن َأْكَثُر َأْموااًل َوَأْوالدًا  سبأ 

 51 .َوما َنْحُن ِ ُمَعذَِّ  نَ ولى ِإالَّ َمْوتَتََنا اأْلُ  الصافات 
 

                                                 
 . 3/52الكتاب  ((3
 .  364-3/363وشرح ابن عقيل  ،  56وتسهيل الفوائد  ،4/351المقتضب  ((3
 .331-3/316ومغني اللبيب ، 3/351وسر صناعة اإلعراب، 4/433المقتضب  ((1
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1.  : 
، وتنفي المفرد والجملة االسمية ، والفعلية ، فعند ( 3)وهي من أقدم حروف النفي في العربية

(3)دخولها على الجملة االسمية التي صدرها معرفة فإنهـا ال تعمـل فيهـا أبـداً 
وكـذلك عنـد دخولهـا ، 

ى وجـوب تكريرهـا عنـد دخولهـا علـى الجملـة االسـمية التـي وذهـب النحـاة إلـ. على النكرة المرفوعة 
(1)صــدرها معرفــة ، أو نكــرة ، أو فعــاًل ماضــًيا ، وتكــون مكــررة أمــا لفًظــا أو معًنــى

، و إذا دخلــت 
(4)على الفعل المضارى فإنها ال تكرر

. 
مةا في أح  مشتقا  العذا  في الق آن الكة    (  )ومن الصو  التي و   ف ها أ  و  النفي  

 :   ي 
 . الفعل +   . ا

 رقمها اآلية السورة
 35 .َعذاَبُه َأَحدٌ   ُ َعذُِّ  َفَيْوَمِئٍذ  الفجر 

 
  :أ  و  القص . 4

هــو طريقــة مــن طرائــق التوكيــد ، يهــدف بــه المــتكلم إلــى تثبيــت غرضــه فــي ذهــن : القصــر 
زالــة مـا فــي نفســه مـن شــك فيـه ، والتوكيــد بالقصــر أقـو  طرا ئــق التوكيـد ، وأدلهــا علــى السـامع ، وا 

فهـي تحصـر الجملـة بعـدها، وال عمـل ( إنمـا ) ، ويكون القصـر بــ(5)تثبيت ما يراد تثبيته أو تقريره 
ويكـون أيًضـا "  إنَّمـا ال تعمـل فيمـا بعـدها : "  (6)لها وال تأثير لها علـى تركيـب الجملـة قـال الخليـل

ال ، فـــإذا ســـبقت  وال يقتصــر النفـــي علـــى أداة بعينهـــا  (2)اإليجـــاببــأداة نفـــي فتفيـــد ( إال ) بــالنفي وا 
نما هو يشمل لكل أداة نفي ترد مع   . إذ هي تقصر حكم ما بعدها على ما قبلها ( إال ) وا 

وتعـرب ( إال )فهو بحسب موقعه في التركيب قبـل دخـول ( إال ) أما حكم االسم الواقع بعد 
 . (5) (إال  ) إعراب االسم الواقع بعد ( غير)

  :في أحد مشتقات العذاب في القرخن الكريم ما يلي( ال)ـصور التي ورد فيها أسلوب النفي بومن ال

                                                 
 . 13أساليب النفي في العربية  ((3
 . 316/  3الكتاب  ((3
 . 344 – 34 3/ 3مغني اللبيب ((1
 . 3/344مغني اللبيب  ((4
 . 331قواعد وتطبيق  ،في النحو العربي ((5
 . 315/ 3الكتاب   ((6
 .  54تسهيل الفوائد   ((2
 . 56/ 3لمفصل شرح ا ((5
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 .  مفعول  ه ثان  ( + إ )أ ا  القص + مفعول  ه أول + فاعل + فعل  -
 رقمها اآلية السورة
 11 .َفُذوُقوا َفَلْن َنِزيَدُكْم ِإالَّ َعَذاًبا النبأ

 

 :  لفظ العذا  أو مشتقاته في األ ال   النحو   كما   ىوالج ول التالى    ن ع   م ا  و و 
 النسبة المئوية عدد التكرار األسلوب

 %54736 31 أ  و  التوك   الخ  ي
 %35 6 ش طأ  و  ال

 %36766 4 أ  و  النفي
 %4736 3 أ  و  القص 

 %311 34 المجموع
 
 

كان له النصيب األوفر في ألفاظ  الجدول السابق تبين أن أسلوب التوكيد الخبري راضبعد استع
( بالالم)و ،خم  مرات( بإن  )العذاب حيث ورد في ثالثة عشر موضعًا في معظمها كان مؤكدًا 

 . مرات فقطفجاءت ثالث ( أنَّ )ت كذلك أمَّا في خم  مرا
المكسورة هي أمُّ ( فإن  )األكثر وال غرابة في ذلك المكسورة هو ( بإن  )ومن الواضح أن التوكيد 

المفتوحة إال في ثالثة ( أن  ) تبٌع لها ولهذا لم تأتِ لباب في التوكيد ، في حين بقية أخواتها ا
الشرطية ومرة ( إن  )ـمواضع متنوعة مرة ب ةيلي ذلك أسلوب الشرط حيث ورد في ست. مواضع

 . في موضعين ( أمَّا)ـالشرطية وخامسة ب( من)ـورابعة ب( لو)ـوثالثة ب( لوال)ـب
هنا أنَّ جميع اآليات التى اشتملت علي أسلوب الشرط في المواضع الستة هي من ومن المالحظ 

فأسلوب . القرخن المدني ولي  المكي  بخالف أساليب التوكيد الخبري التى معظم سورها مكية
زءين األول بمنزلة السبب والثانى بمنزلة المسبب ويتحقق الثانى جالشرط ينبنى بالتحليل على 

 .(3)عدم بانعدامهبتحقق االول وين

وهذا متناسب مع طبيعة القرخن المدني الذي يحدد السبب والمسبب أو الشرط والجزاء فهما 
 .متالزمان ولهذا جاءت جميع صور الشرط في القرخن المدني

ومرة ( ال)ـالنافية ومرة ب( ما)ـأمَّا أسلوب النفي فقد جاء في أربعة مواضع فقط ثالث مرات ب 
فإن جميع السور هنا مكية ألن معظمها جاءت ، وبخالف ما سبق ( إال)ـببأسلوب القصر أتى 

في سياق الرد علي الكافرين المنكرين لعذاب اآلخرة فتولَّي القرخن نفي دعواهم متبعًا أساليب النفي 
 . وهذا من خصائص القرخن المكي( إال)و( ال)و( ما)ـب

                                                 
 .151قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم : انظر (3)
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 الفصل الثالث 
 

 
 ومشتقاته  ل فظ العذا  ال  ليالم توى 

 في الق آن الك    
 

 : ا ت    الم احثو شتمل هذا الفصل ، ع ى    
 .الدالليالتقابل     
 . المشترك اللفظي    
 .داللة لفظ العذاب بين السور المكية والمدنية    
 .أوصاف العذاب في القرخن وأثره على السياق    
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 الك    الم توى ال  لي ل فظ العذا  ومشتقاته في الق آن. 
يلتــزم فيهـا حــدود دالالت األلفــاظ حيـث للبحـث فـي  أحـد فــروى اللسـانيات الحديثــةعلـم الداللــة  عـدُّ يُ  

 (1)مجالـه دراسـة المعنـى اللغـوي علـى صـعيد المفـردات والتراكيـب التركيبيـة والنظام اللغوي والعالقـات 
ألن هــذه المســتويات هــي ، وأكثرهــا صــعوبة، غايــة الدارســات الصــوتية والصــرفية والنحويــةوهــو لــذلك 

حمد أولقد عرَّف الدكتور  (2)الوسيلة والمعنى هو الهدف فضاًل عن أن تحديد المعنى لي  أمرًا سهاًل 
أو الفـــرى الـــذي يـــدر  الشـــروط ، هـــو العلـــم الـــذي يـــدر  المعنـــى: (3)مختـــار عمـــر علـــم الداللـــة بقولـــه

 .  (4)الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادرًا على حمل المعنى
وســأتناول فــي هــذا الفصــل التقابــل الــداللي للفــظ العــذاب ومشــتقاته واالشــتراك اللفظــي وداللــة لفــظ 

 .ذلك في سياق اآليات القرخنيةأوصاف العذاب وأثر ثمَّ في القرخن بين السور المكية والمدنية  عذابال
 التقا ل ال  لي  . 
سعًا في القرخن الكريم وتتضح جليًا في لفظ التقابل الداللي ظاهرة داللية شغلت حيزًا وا عدُّ يُ 

 .العذاب ومشتقاته في القرخن الكريم
أن " الظاهرة تحت مسميات عديدة منها المطابقة أو الطباق وهي  هذهالقدماء  در ولقد 

 . (5)"كاإليراد واإلصدار والليل والنهار والسواد والبياض، تجمع بين ضدين مختلفين

بين الضدين في أو الجمع ، أن يأتلف في معناه ما يضاد في فحواه: فالمطابقة في الكالم   
 . ( )الكالم أو بيت الشعر

ثم إذا شرطت ، أن تجمع بين شيئين متوافقين، أو أكثر أو بين ضديهما" هي فوأما المقابلة 
بمعنى أن المقابلة أصلها ترتيب الكالم على ما يجب  فيغطى  ( )"هنا شرطًا شرط  هناك ضده 

وأكثر ، ما يليق به ويأتي في الموافق وفي المخالف بما يخالفه، وخخره، لكالم ما يليق به أوالً أول ا
فالمقابلة بين األضداد  ، ( )ما تجئ المقابلة في األضداد فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة

فالمقابلة أعم من الطباق وذكر بعضهم أنها أخص وذلك أن تضع  وعلى هذا وغير األضداد 
فتأتي الموافق بما وافق وفي المخالف بما ، أو المخالفة، وبين غيرها، هاعاني تريد الموافقة بينم

                                                 
 313" دراسة موازنة"الداللة المعجمية والسامية في كتب معاني القرخن ( (3
 314اللهجات العربية في القراءات القرخنية  (3)

 .  33أحمد مختار عمر ، علم الداللة ((1
 .33أحمد مختار عمر ، علم الداللة ((4
 .2/35نهاية األرب في فنون األدب   (5)
 3/5العمدة  (6)
 3/434مفتاح العلوم  (2)
  3/35العمدة  (5)
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فيجب أن تأتي في الثاني بمثل ما ، وتعدَّ أحوااًل في أحد المعنيين، أو تشترط شروطاَ ، خالف
 :جهت نمن الط اق والمقا    ولهذا     من التف ق    ن  (1)وع   شرطت 
المقابلة ال تكون إال بما زاد على  لكن ال بالجمع بين ضدِّين فقط إطباق ال يكون أن ال :أح هما

 .الضدِّين من األربعة إلى العشرة
فالتقابل الداللي هو وجود لفظين  (2)ألضدادبغير اأن المقابلة تكون باألضداد و  :والوجه الثاني

 .متضادين مختلفين بحيث تكون اللفظة األولى ضد اللفظة الثانية
شمل ذلك التقابل الداللي للفظ العذاب وقد وقد ورد التقابل الداللي في القرخن على أنواى  

 : آلتىومشتقاته في القرخن الكريم فكان على النحو ا
 في ثمانية مواضع في القرخن الكريم وذلك  العذا  و الم ف   جاء التقا ل ال  لي   ن (3

ْن تُْبُدوا َما ِفي َأنُفِسُكْم َأْو  ﴿ ِللَِّه َما ِفي السََّمَواتِ : قال تعالى  .3 َوَما ِفي اأَلْرِض َواِ 
َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َفَ ْ ِفُ  ِلَمْن َ َشاُء َوُ َعذُِّ  َمْن َ َشاُء ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم ِبِه اللَُّه 

 (1)َقِديٌر﴾
ْ ِفُ  ِلَمْن َ َشاُء َوُ َعذُِّ   َ ﴿ َوِللَِّه َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض :وقال تعالى  .3

 (4)َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ َمْن َ َشاءُ 
 َ ْ ِفُ  ِلَمْن َ َشاُء َوُ َعذُِّ  َمْن َ َشاءُ ﴿ َوِللَِّه ُمْلُك السََّمَواِت َواأَلْرِض :قال تعالى .1

 (5)َوَكاَن اللَُّه َغُفورًا َرِحيمًا ﴾
 ( )لتقديم رحمته على غضبه  وذلك ذابقدم اهلل عز وجل المغفرة على العحيث   

﴿ َوَقاَلْت اْلَيُهوُد َوالنََّصاَر  َنْحُن َأْبَناُء اللَِّه َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل َفِلَم ُيَعذُِّبُكْم :قال تعالى   .4
ِه ُمْلُك َوِللَّ  َ ْ ِفُ  ِلَمْن َ َشاُء َوُ َعذُِّ  َمْن َ َشاءُ ِبُذُنوِبُكْم َبْل َأْنُتْم َبَشٌر ِممَّْن َخَلَق 

َلْيِه اْلَمِصيُر﴾  ( )السََّمَواِت َواأَلْرِض َوَما َبْيَنُهَما َواِ 

والمسيح كما قيل ألشياى  أشياى ابنيه عزيز) أي حباؤهأوقالت اليهود والنصار  نحن أبناء اهلل و 
أي فإن صح ما ) ابن الزبير والحبيون أو المقربون عنده قرب األوالد من والدهم فلم يعذبكم 

م فلم يعذبكم لذنوبكم فإن من كان بهذا المنصب ال يفعل ما يوجب تعذيبه وقد عذبكم في زعمت
وهم من ) يغفر لمن يشاء ( ممن خلق اهلل تعالى)بل أنتم بشر ممن خلق ( الدنيا بالقتل والمسر

                                                 
 . 2/313ب في فنون األدب ر نهاية األ (3)

 13-3/13بديع القرخن  ((3
 354البقرة   ((1
 331خل عمران  ((4
 34الفتح  ((5
  3/336روح المعاني  :انظر ((6
 35المائدة ( (2
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وهم من كفر والمعنى أنه يعاملكم معاملة سائر النا  ال ) ويعذب من يشاء ( خمن به وبرسله
 .من يكفرأي يغفر لمن يؤمن ويعذ ب    (1)(م عنده لك مزية

ُ َعذُِّ  َمْن َ َشاُء َوَ ْ ِفُ  قال تعالى ﴿ َأَلْم َتْعَلْم َأنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السََّمَواِت َواأَلْرِض : .5
 .  (2)َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴾  ِلَمْن َ َشاءُ 

ألنَّ التعذيب للمصر على السرقة والمغفرة    رةقدَّم اهلل عز وجل التعذيب على المغف
وقد ُقدمت السرقة في اآلية أواًل ثم ذكرت التوبة بعدها فجاء هذا الالحق على ، للتائب منها

واألول ، وبالمغفرة التجاوز عن حق اهلل تعالى، أو ألن المراد بالتعذيب القطع، الترتيب السابق 
أو ألن ، أو ألن المقام مقام الوعيد، على ترتيب الوجود فجئ به. في الدنيا والثاني في اآلخرة
 . (3)والقدرة في تعذيب من يشاء أظهر من القدرة في مغفرته، المقصود وصفه تعالى بالقدرة

َفَما َأْصَبَرُهْم  الضَّ َلَ  ِ اْلُهَ ى َواْلَعَذاَ  ِ اْلَمْ ِفَ  ِ ﴿ُأْوَلِئَك الَِّذيَن اْشَتَرْوا :قال تعالى  .6
 .  (4)النَّاِر﴾ َعَلى

واستبدلوا العذاب بالمغفرة التي كانت لهم لو خمنوا ، أي باعوا الهد  واشتروا به الضاللة
 .  (5)فما أجرأهم على اقتحام النار، وبينوا

ِفي  ﴿اْعَلُموا َأنََّما اْلَحَياُة الدُّْنَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة َوتََفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثرٌ : قال تعالى  .2
اأَلْمَواِل َواأَلْوالِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر َنَباُتُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفر ًا ُثمَّ َيُكوُن 

َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإالَّ َوِفي ا ِخَ ِ  َعَذا   َشِ     َوَمْ ِفَ    ِمْن ال َِّه َوِ ْضَوان  ُحَطامًا 
 .  ( )وِر﴾َمَتاُى اْلُغرُ 

فحقر أمور الدنيا وما فيها ، حال الفريقين في اآلخرة، ذكر اهلل عز وجل في هذه اآلية
ثم قال وفي اآلخرة ، وتفاخر وشبهها بالغيث الذي أعجب الكفار نباته تم زال، وزينة، من لهو

وان أي ومغفرة من اهلل ورض، ونسيان اآلخرة، عذاب  شديد وفيها تحذير من االنكباب على الدنيا
  ( )لمن اقبل على الدنيا من أجل اآلخرة

 
 

                                                 
 111/ 3يضاوي تفسير الب ((3
  41المائدة ( 3)

 1/114روح المعاني ( (1
 325البقرة  ((4
 3/314البحر المديد  ((5
 31الحديد ( (6
 5/113تفسير البيضاوي  ((2
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ُهَو اْلَعَذاُب  َوَأنَّ َعَذاِ ي.اْلَ ُفوُ  ال َِّح  ُ ﴿َنبِّْئ ِعَباِدي َأنِّي َأَنا : قال تعالى .5
 . ( 1)األَِليُم﴾

أي يا محمد أخبرهم أني أنا الكثير المغفرة لذنوبهم ككثير الرحمة لهم ثم يأمره بعد هذه البشارة 
وكأنه يريد عباده بأن يكونوا بين الرجاء والخوف  (2).اإليالميمة بأن يذكر لهم أنه كثير العظ

 .الرجاء في رحمته ومغفرته والخوف من عذابه وغضبه 
 

 . التقا ل ال  لي   ن ال حم  والعذا   (2

ْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُتْم َبْعَد ﴿ َيْوَم تَْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّ :قال تعالى  .3
ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي . ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ  اْلَعَذا َ ِإيَماِنُكْم َفُذوُقوا  اللَِّه ُهْم ِفيَها  َ ْحَم ِ َوَأمَّا الَِّذيَن اْبَيضَّ

الذين تسود  في هذه اآلية الكريمة تقابل بين فريقين يوم القيامة الفريق األول هم .( 3)َخاِلُدوَن﴾
والفريق ، فهؤالء لهم عذاب بسبب كفرهم وجزاًء لهم ، تهم لكتابهمخوجوههم بمعاصيهم وذنوبهم وقر 

الثاني هم الذين ابيض ت وجوههم ففي رحمة اهلل ابيضت يوم القيامة وجوههم بطاعتهم لربهم فهم 
 .(4)في جنته جزاء لهم

 َقاَل َعَذاِ يَيا َحَسَنًة َوِفي اآْلِخَرِة ِإنَّا ُهْدَنا ِإَلْيَك َواْكُتْب َلَنا ِفي َهِذِه الدُّنْ ﴿ :قال تعالى  .3
َكاَة  َوَ ْحَمِتي َوِ َع ْ ِبِه َمْن َأَشاُء  ُأِصيبُ  ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكتُُبَها ِللَِّذيَن َيتَُّقوَن َوُيْؤُتوَن الزَّ

 . (5)﴾ َوالَِّذيَن ُهْم ِبآَياِتَنا ُيْؤِمُنونَ 
وهذه اآلية تدل على كمال القدرة ،  ( )من أشاء من أخذته الرجفة وغيرهمعذابي أصيب به :قال
وفي اآلخرة مخصوصة ، ورحمتي وسعت كل شئ في الدنيا للمؤمنين والكافرين -عز وجل-هلل 

 . ( )بالمؤمنين
 َوَ ْ ُجوَن َ ْحَمَتهُ  ْقَربُ َأيُُّهْم أَ ُأوَلِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن ِإَلى َربِِّهُم اْلَوِسيَلَة  ﴿:قال تعالى  .1

 .  ( )﴾ ِإنَّ َعَذاَب َربَِّك َكاَن َمْحُذوًرا َوَ َخاُفوَن َعَذاَ هُ 

                                                 
 51،  41الحجر ((3
 .1/314فتح القدير : انظر ((3
 312و  316خل عمران  (1)

 .4/366والقرطبي  3/22تفسير البيضاوي : انظر ((4
 .356األعراف  ((5
 .3/115البحر المديد  (6)

 . 3/115البحر المديد  ((2
 .52اإلسراء  ((5
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لإلشارة إلى أنهم في موقف األدب ، ذكر اهلل عز وجل خوف العذاب بعد رجاء الرحمة
ركين وهو تعريض بالمش، إجالاًل له وخوفًا من غضبه إال فال يزيدهم القرب من رضاه، مع ربهم

 .(1)عند اهللؤهم الذين ركبوا رؤوسهم وتوغلوا في الغرور فزعموا أن شركاءهم شفعا
َلْيِه تُْقَلُبوَن ﴾ ُ َعذُِّ  َمْن َ َشاُء َوَ ْ َحُ  َمْن َ َشاءُ ﴿:قال تعالى  .4  .  (2)َواِ 

، يعذب من يشاء بالخذالن: بفضله أو ( ويرحم من يشاء)بعدله ( يعذب من يشاء)أي 
ليه تقلبون) ويرحم من يشاء بالقناعة ، أو يعذب من يشاء بالحرص، اية لإليمانويرحم بالهد   (وا 

 .  (4)ألن الكالم هو مع الكفار مكذبي الرسل، وبدأ بالعذاب (3)تردون للحساب والعقاب
ِبْ  ِمْن ُنوِرُكْم ِقيَل َيْوَم َيُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت ِللَِّذيَن خَمُنوا اْنُظُروَنا َنْقتَ ﴿ :قال تعالى  .5

َوَظاِهُرُه ِمْن  ال َّْحَم ُ  ِف هِ َباِطُنُه اْرِجُعوا َوَراَءُكْم َفاْلَتِمُسوا ُنوًرا َفُضِرَب َبْيَنُهْم ِبُسوٍر َلُه َباٌب 
 .(5)﴾ ِقَ ِ ِه اْلَعَذا ُ 

فيه  أي باطن ذلك السور وهو الجانب الذي يلي أهل الجنة  ( له باب باطنه فيه الرحمة ) 
أي من حقبة ( من قبله العذاب)وهو الجانب الذي يلي أهل النار ( وظاهرة) لرحمة وهي الجنةا

عذاب جنهم وقيل إن المؤمنين ليسبقونهم فيدخلون الجنة والمنافقون يحصلون في العذاب وبينهم 
 .( )قينالسور وقيل إن الرحمة التي في باطنه نور المؤمنين والعذاب في ظاهره ظلمة المناف

 جج

 التقا ل ال  لي   ن خ ّي الّ ن ا وعذا  ا خ    (3

 .  ( )َعِظيٌم﴾ ا ِخَ ِ  َعَذا   َوَلُهْم ِفي  ِخْ ي  ِفي ال ُّنَ اَلُهْم ذلك  ﴿:قال تعالى    
ولهم في اآلخرة )، بضرب الجزية والخوف من المؤمنين، هوان وذل: أي  ( لهم في الدنيا خزي  )

 ( ).النيران وهو الخلود في( عذاب عظيم
 . التقا ل ال  لي   ن الح ا  والعذا  (4

ِحَساًبا َشِديًدا  َفَحاَ ْ َناَهاَوَكَأيِّْن ِمْن َقْرَيٍة َعَتْت َعْن َأْمِر َربَِّها َوُرُسِلِه  ﴿:قال تعالى   
 . ( )﴾ َعَذاًبا ُنْكًراَعذَّْ َناَهاوَ 

                                                 
 .35/341التحرير والتنوير  (3)
 .33العنكبوت  (3)

 .5/111البحر المديد  ((1
 .2/315البحر المحيط ( 4)
 . 31الحديد  (5)
 .5/321فتح القدير  (6)

 .11المائدة  ((2
 .3/154والبحر المحيط  3/326البحر المديد  ((5
 .5الطالق  ((1
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عن : أي  ( عن أمر ربها ورسله )أعرضت ، (عنت)كثير من أهل قرية : أي ( وكأي ن من قرية)
باالستقصاء والتغيير والمباحثة في ( فحاسباها حسابًا شديداً )، طاعتهما على وجه العتو  والعناد

والتعبير بالماضي ، إما عذاب اآلخرة: نكرا فظيعا والمراد( وعذبنها عذابًا نكرا)، كل تغير وقطمير
أعد  اهلل لهم : )ذكر عذاب اآلخرة بعد بقولهألنه سي، هو أرجحو أو عذاب الدنيا ، لتحقق وقوعه
  (1)(عذابًا شديداً 

عذبناها عذبًا )أي جازيناها بالعذاب في الدنيا و   ( فحاسبناها حسابًا شديداً : )قال القرطبي
في الكالم تقديم وتأخير، فعذبناها عذابًا نكرًا في الدنيا والجوى والقحط : في اآلخرة وقيل( نكراً 

 .  (2)والمسر وسائر المصائب وحاسبناها في اآلخرة حسابًا شديداً والسيف والخسف 
 .الصا ق ن وعذا  المنافق ن  ج اء التقا ل ال  لي   ن (5

اِ ِق نَ ﴿:قال تعالى ِإْن َشاَء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه  َوُ َعذَِّ  اْلُمَناِفِق نَ ِبِصْدِقِهْم  ِلَ ْجِ َي ال َُّه الصَّ
  .(3)ورًا َرِحيمًا﴾َكاَن َغفُ 
عالء الرتبة، والنصرة على العدو، في الدنيا بالتمكين( ليجزي اهلل الصادقين بصدقهم) وفي ، وا 

ويعذب ):وقوله . والتقدم على األشكال بالتكريم والتعظيم، والخلود في النعيم، الثواب بجزيلاآلخرة 
ي  أال حر البق القول فيه على الرجاء فإذا لم يحزم بعقوبة المنافق وتعل  : يقال( المنافقين إن شاء

 . (4) يخي ب المؤمن في رجائه
    المشت ك ال فظي ل فظ العذا  ومشتقاته في الق آن الك . 

فإنها تطلق  ،المشترك اللفظي هو اللفظ الواحد الذي يدل على أكثر من معنى كالعين
اللفظ الواحد  أنَّ بتبين قد و  (5)الر لمبصرة وتطلق مجازًا على الجاسو والعين ا، على عين الماء

ثم تولد من هذا المعنى ، ه كان يدل على معنى واحدضعفاللفظ أول و   يدل على معنى أو أكثر
تغير و ، هذا التطور يسير ببطء وتدرجو (   )وهذا التوالد يسمى تطور المعنى ،الواحد عدة معانٍ 
بوقوى المشترك اللفظي في القرخن هناك من يقول و  ( )يتم بشكل فجائي سريع مدلول الكلمة مثالً 

 . ر وقوى المشترك اللفظي في القرخنومنهم من ينك، الكريم ووجد ذلك في كتبهم 

                                                 
 .5/24البحر المديد ( (3
 . 35/324تفسير القرطبي  (3)

 .34األحزاب ( (1
 .6/35البحر المديد  ((4
 1/3133معجم اللغة العربية المعاصرة  ((5
 . 1المشترك اللفظي في الحقل القرخني  (6)
 .134علي وافي ، علم اللغة (2)
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اعلم أن من كالمهم اختالف اللفظين الختالف " :قد ذكره سيبويه في كتابه بقولهو 
ذلك إن وستر  ، واتفاق اللفظين واختالف المعنيين، المعنيين واختالف اللفظين والمعنى واحد

واختالف اللفظين ، جل  وذهب: فاختالف اللفظين الختالف المعنيين هو نحو، شاء اهلل تعالى
وجدت عين من : واتفاق اللفظين والمعنى مختلف قولك، ذهب وانطلق: والمعنى واحد نحو

 ومنه اتفاق"ابن فار  بقوله  تابعهو  (1)"الموجدة ووجدت إذا أردت وجدان الضالة وأشباه هذا كثير
 .  (2")وعين الميزان، وعين الركبة، وعين المال، عين الماء: كقولنا، اللفظ واختالف المعنى

 نهجساروا على بعض الباحثين إال أنَّ ، ابن درستويه عليه  الذين أنكروا وقوعه منو 
رف األصوليون اللفظ ث عَّ يتعددت تعريفاتهم للمشترك ح وقد بوقوى المشترك اللفظي واالقدماء وقال

اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر داللة على السواء عند أهل تلك "لمشترك بأنها
  .(3)"اللغة

ولهذا  (4)"هو أن تتعدد المعاني للفظ الواحد ويسمى اللفظ الذي تعددت معانيه بالمشترك"وأيضًا 
للفظة الواحدة على دماء والمحدثون لالشتراك اللفظي داللة اقنلحظ من التعريفات التي ساقها ال

 .عدة معان وهذا دفع أصحاب كتب الوجوه والنظائر لتأليف كتبهم في هذه الظاهرة
، مع أن األصل في العذاب اً لعذاب أحد عشر وجهلأصحاب كتب الوجوه والنظائر  وقد سرد
هلل بحق لذنوب ومعاصي اقترفها العصاه ، في القرخن الكريم كعقوبة في الدنيا واآلخرة أن ه استعمل
 :  أحد عشر وجهًا كما يلي في القرخن الكريم على وقد جاءت معانى العذاب .عز وجل
 َفِإَذا ُأْحِصنَّ َفِإْن َأتَْيَن ِبَفاِحَشٍة َفَعَلْيِهنَّ : حيث قال تعالى ( 5)الزنافي  حدال: الوجه األول﴿

ماء إذا تزوجن وهذه ذكرت في اإل ( )َفَعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمْن اْلَعَذاِب﴾ 
أي خمسون جلدة وذلك ألن حد الحر ة مائة جلدة ، ثم زنين فعليهن نصف ما على الحرة 

جاء  ( )"َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة ِمْن اْلُمْؤِمِنينَ "وقوله تعالى  ( )اً دوبهذا سمى العذاب ح
بحضور جماعة من ( الجلد)العذاب في هذه اآلية بمعنى حد الزنى وأنه يجب إقامة الحد 

                                                 
 .3/34الكتاب  (3)
 .3/353 اللغة هالصاحبي في فق (3)

 .134فصول في فقه العربية  ((1
 .112اللغة ، محمد األنطاكي هدراسات في فق ((4
 .131-131وقامو  القرخن الكريم ، 441األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر هة نز  ((5
 .35النساء  ((6
 .1/321والبحر المحيط  ،3/46البحر المديد : انظر ((2
 3النور  ((5
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َعْنَها َوَيْدَرُأ ﴿: وقوله تعالى (3)المسلمين لكي يرتدى غير الزاني فتكون العقوبة زاجرة له
 .(3)يدفع عنها الحد  : أي  (2)﴾ اْلَعَذابَ 

 َوَأَخْذَنا الَِّذيَن َظَلُموا ِبَعَذاٍب َبِئيٍ  ِبَما :ومنه قوله تعالى(4)المسر : الوجه الثاني﴿
أن  يقتضي والظاهر ( )أي عقابهم بالمسر بما كان يفسقون ؛( 5)وَن﴾ َكاُنوا َيْفُسقُ 

، فمسخهم قردة وخنازير، أن اهلل عزوجل عذ بهم أواًل بعذاب شديد فعتوا بعد ذلك
 .  ( )ويجوز أن تكون اآلية الثانية تقريرًا وتفصياًل لألولى

 َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة  ﴿َكَذِلَك اْلَعَذابُ : ومنه قوله تعالى( )هالك المال:  الوجه الثالث
أي أنهم عندما منعوا الفقراء والمحتاجين من الجنة    ( )َأْكَبُر َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن﴾

 الكها في الدنيا ولم يبين لهم شيئاً التي ورثوها عن أبيهم ابتالهم اهلل عز وجل به
ومنع حق ، أي هكذا كان عذاب من خالف أمر ربه" كذلك العذاب" منها 
وعذاب اآلخرة أشق لو كان ، فهذه عقوبة وعذاب في الدنيا  اكين والفقراءالمس

  .( 1)يعلمون
 ِإنَّا َأْرَسْلَنا ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِه َأْن َأنِذْر :ومنه قوله تعالى (11)الغرق: الوجه ال ا ع﴿

  (12)َقْوَمَك ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَيُهْم َعَذاٌب َأِليٌم﴾ 
ما حل بهم من الطوفان : يبوقال الكل. النار في اآلخرةعذاب : العبا   أبوقال 

  (13)وقال البيضاوي في تفسيره عذاب أليم بمعنى عذاب اآلخرة أو الطوفان

                                                 
 .31/132ابن كثير تفسير و  ،4/315والمحرر الوجيز  ،35/353والتنوير  انظر التحرير ((3

 5النور  (3)
 4/325وتفسير البيضاوي ،  5/53البحر المديد  (1)
 .131-131نزهة األعين  (4)

 .365األعراف  ((5
 3/561البحر المديد  ((6
 1/61تفسير البيضاوي  ((2
 .441ر نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائ ((5
 .11القلم  ((1

 . 325-31/322تفسر ابن كثير  ((31
 . 451نزهه األعين ((33
 .3نوح  ((33

 .5/113تفسير البيضاوي : وانظر ،5/355البحر المحيط  (31)
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 ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن  :ومنه قوله تعالى  (1)القذف والخسف :الوجه الخامس﴿
ْحِت َأْرُجِلُكْم َأْو َيْلِبَسُكْم ِشَيعًا َوُيِذيَق َبْعَضُكْم َيْبَعَث َعَلْيُكْم َعَذابًا ِمْن َفْوِقُكْم َأْو ِمْن تَ 

  .(2)َبْأَ  َبْعٍض انُظْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآلَياِت َلَعلَُّهْم َيْفَقُهوَن﴾
الصواعق والريح والذي من تحت األرجل الزالزل والخسف  :مثل، والعذاب الذي من فوق   

 (3).والطوفان
قل هو : ) عن أبي العالية، عن أبي بن كعب، لرازي، عن الربيع بن أن وقال أبو جعفر ا       

بعضكم  نذيقالقادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعًا و 
 -صلى اهلل عليه وسلم-اثنتان بعد وفاة النبي : فهي أربع خالل ، منها : قال( بأ  بعض

وبقيت اثنتان البد منهما واقعتان ، وذاق بعضهم بأ  بعض، عاً ألبسوا شي، بخم  وعشرين سنة
عذابًا )  :والس دَّي وابن زيد في قوله، وقال سعيد بن جبير وأبو مالك ومجاهد.  (4)الرجم والخسف
 .  (5)يعني الخسف( أو من تحت أرجلكم)يعني الرجم ( عذابًا من فوقكم

 َخْذنا ُمْتَرِفيِهْم ِباْلَعذاِب ِإذا ُهْم َحتَّى ِإذا أَ  ﴿:الجوى ومنه قوله تعالى :الوجه ال ا س
أو الجوى حين دعا ر أي إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب يعني القتل يوم بد   ( )﴾َيْجَأُروَن 

اللهم أشدد وطائك على مضر واجعلها " :عليهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقال 
(   ).رقةحلعظام الموا بفقحطوا حتى أكلوا الجيف والكال" عليهم سنين كسني يوسف

بمعنى أن المشركين أرسلوا وفدًا  ( )﴿َربََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب ِإنَّا ُمْؤِمُنوَن﴾:وقوله تعالى 
للنبي صلى اهلل وعليه وسلم بأن يدعو اهلل لهم بكشف القحط عنهم مقابل أن يمسكوا عن 

 .فجاء العذاب في اآلية بمعنى القحط ( )الطعن والذم

  َوَلْوال َأْن َكَتَب اللَُّه َعَلْيِهْم اْلَجالَء َلَعذََّبُهْم ِفي ﴿: ومنه قوله تعالى ( 1)القتل :ال ا عالوجه
القتل  بمعنى جاء معنى العذاب في هذه اآلية (33)﴾الدُّْنَيا َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاُب النَّارِ 

                                                 
 .451نزهة األعين  (3)

 . 65األنعام  ((3
 2/354التحرير والتنوير  ((1
 2/345تفسير ابن كثير  ((4
 .2/346تفسير ابن كثير  ((5
 .  64المؤمنون  ((6
 .5/43والبحر المديد ، 4/361تفسير البيضاوي  ((2
 . 33الدخان  ((5
 .35/313انظر التحرير والتنوير  ((1

 . 451نزهة األعين  ((31
 . 1الحشر  ((33
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اأَلْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب اأَلْكَبِر َلَعلَُّهْم  َوَلُنِذيَقنَُّهْم ِمْن اْلَعَذابِ ﴿: وقوله تعالى (1)والسبي
: وقال ابن العبا  (3)عذاب القبر:وقيل ، إن العذاب األدنى هو القتل :وقيل (2)﴾َيْرِجُعونَ 

وما يحل بأهلها مما يبتلى به العباد ، يعني بالعذاب األدنى مصائب الدنيا وأسقامها وخفاتها
القتل من مصائب الدنيا وأسقامها وخفاتها وجاء معنى  وهو بذلك قد عد   (4)ليتوبوا إليه 

 .  (5)إقامة الحدود وعذاب القبر والقتل بمعنى العذاب األدني
 َلِئْن َلْم تَنَتُهوا َلَنْرُجَمنَُّكْم َوَلَيَمسَّنَُّكْم ِمنَّا : ومنه قوله تعالى ( )الضرب المؤلم :الوجه الثامن﴿

 .  ( )َعَذاٌب َأِليٌم﴾
هو التعذيب : وقيل. هو التعذيب المؤلم: قيلو هو القتل :قيل( منا عذاب أليموليمسنكم ) 

 .( )المؤلم    قبل القتل كالسلر والقطع والصلب
 ألَعذَِّبنَُّه َعَذابًا َشِديدًا َأْو أَلْذَبَحنَُّه َأْو :ومنه قوله تعالى ( )نتف الريش :الوجه التا ع﴿

نوى عذاب سيدنا سليمان للطير فكان نتف الريش ويشمسه ت ( 1)َلَيْأِتَيِني ِبُسْلَطاٍن ُمِبيٍن﴾
  (11)أو يجعله مع أضداده في قفص أو يفرق بينه وبين ألفه أو نتفه ليلدغه النحل 

  َفَلمَّا َخرَّ َتَبيََّنْت اْلِجنُّ َأْن َلْو َكاُنوا  ﴿:ومنه قوله تعالى (12)تعب الخدمة  :الوجه العاش
 . (13)ُثوا ِفي اْلَعَذاِب اْلُمِهيِن﴾َيْعَلُموَن اْلَغْيَب َما َلبِ 

  وقوله ( 34)﴾ َكاَن َغَراًما َعَذاَبَهاِإنَّ  ﴿:العقوبة في اآلخرة كقوله تعالى :الوجه الحا ي عش
 .  ( 1)ونحوه (35)﴾ اآْلِخَرِة َأَشقُّ  َوَلَعَذابُ  ﴿

                                                 
 .5/135انظر تفسير البيضاوي  ((3
 .33السجدة  ((3
 .البحر المديد ((1
 .35/51تفسير ابن كثير  ((4
 .61-35/51ن كثير تفسير اب: انظر ((5
 . 451نزهة األعين  ((6
 . 35ي   ((2
 .35/36الجامع ألحكام القرخن الكريم للقرطبي  ((5
 .131وقامو  القرخن أو إصالح الوجوه والنظائر  ، 451نزهة األعين  ((1

 .33النمل  ((31
 . 361تفسير البيضاوي  ، و2/42والبحر المحيط  ،5/131البحر المديد : انظر ((33
 .453زهة األعين ن ((33
 .34سبأ  ((31

 .65الفرقان  (34)
 . 14الرعد  (35)

 .131قامو  القرخن أو إصالح الوجوه والنظائر في القرخن الكريم ص ((36
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الحد والمسر وهالك المال  :وهي اً لفظ العذاب جاء على أحد عشر وجه وبهذا فإنَّ 
والقتل والضرب المؤلم ونتف الريش وتعب الخدمة  (ف والجوىخسال)الغرق والقذف وو 

فهو مختص والناظر يجد أنها عقوبات في الدنيا ما عدا الوجه األخير . والعقوبة في اآلخرة 
، وية نيفهي أكثر من العقوبات الد، خيات كثيرة تتحدث عن عذاب اآلخرة  وهناك باآلخرة

حذرهم من عقوبة اآلخرة فهو وييد تنبيه الغافلين والمقصرين والعاصين وكأن اهلل عز وجل ير 
اآلخرة  ذابوليحذرهم من ع، واعظًا  مالعقوبات لتكون له بهذهيضرب لهم العبر والعظات 

  .فهم من خالل سياق اآلياتيوهذا كله ألنَّه األشد واألعم 
 

 لمك   والم ن    ل  لفظ العذا  ومشتقاته في الق آن الك      ن ال و  ا. 
قبل البدء في دراسة داللة لفظ العذاب ومشتقاته في القرخن الكريم بين السور المكية والمدنية البد 
من التعرف على المكي والمدني وخراء العلماء في التفريق بين المكي والمدني من ثم ربط السور 

 .وداللة ذلكبعدد ورود لفظ العذاب ومشتقاته فيها 
 الم نيالمكي و  تع  ف . 

 .خراءفي معرفة المكي والمدني ثالثة  للعلماء    
 .والمدني ما نزل في المدينة، أن  المكي ما نزل بمكة : األول

ن كان في المدينة والمدني ما نزل بعد  :الثاني وهو المشهور أن المكي ما نزل قبل الهجرة وا 
ن كان بمكة  .الهجرة وا 

وعليه ،مكة والمدني ما وقع خطابًا ألهل المدينة أن المكي ما وقع خطابًا ألهل  :الثالث
ن كان  يحمل قول ابن مسعود اآلتي ألن  الغالب على أهل مكة الكفر فخوطبوا يأيها النا  وا 

ن كان و غيرهم داخاًل فيها وكان الغالب على أهل المدينة اإليمان فخ طبوا يأيها الذين خمنوا وا 
 .ي والمدني لمكالثة تعتبر فروق بين االث التعريفاتوهذه  (1)غيرهم داخاًل فيهم

 ضوا ط مع ف  المكي:  
 :هذه  عض الضوا ط التى    ها الع ماء لمع ف  ال و  المك   كما   ي 

 .كل سورة فيها سجدة فهي مكية. 3    
 وذكرت  ،األخير من القرخن ولم ترد إال في النصف، فهي مكية"  كل: "كل سورة فيها لفظ. 3   
 .مرة في خم  عشرة سورة وثالثين ثالثاً 
 .فهي مكية" يا أيها الذين أمنوا"ولي  فيها " يا أيها النا "كل سورة فيها . 1   
 .واألمم العابرة فهي مكية سو  سورة البقرة ، كل سورة فيها قصص األنبياء. 4   

                                                 
 .15-12/ 3واإلتقان في علوم القرخن ،  3/352البرهان في علوم القرخن  ((3
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ونحو ذلك فهي مكية سو  " حم"و" ألر"و"ألم"كل سورة تفتتح بحروف التهجي . 5   
 .وخل عمران واختلفوا في سورة الرعد حيث ير  بعضهم أنها مدنية ال مكية، وهما البقرة،نالزهراوي

بلي  فهي مكية سو  سورة البقرة كذلك. 6    .  (1)كل سورة فيها قصة خدم وا 
 فهي كما   ي ضوا ط الم ني أمَّا: 

 .كل سورة فيها الحدود والفرائض فهي مدنية. 3
 .وبيان ألحكام الجهاد فهي مدنية، كل سورة فيها إذن بالجهاد . 3
 (3)كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ما عدا سورة العنكبوت. 1

 خصائص األ  و  المكي ومم  اته : 
يجازها مع قوة األلفاظ وحرارة التعبير، قصر اآليات والسور. 3  .وا 
 (1).تأكيد المعنى بكثرة القسم جريًا على عادة العرب. 3
 .شعواء على الشرك والوثنية أنه حمل حملة. 1
 .فتح عيونهم على شواهد الحق في أنفسهم وفي الكون. 4
 .البنات وغيرها وأدتحدث عن عاداتهم القبيحة كالقتل وسفك الدماء و . 5
وطه ر قلوبهم وزرى بينهم المحبة والرحمة والمودة واالحترام وكره اإليمان حبب إليهم ا. 6

 (4)إليهم الكفر والفسوق والعصيان
  الم ني األ  و  خصائص : 

 .التحدث عن التشريع واألحكام والقوانين والمعامالت. 3
 .دعوة أهل الكتاب من يهود ونصار  إلى اإلسالم وبيان فساد عقيدتهم. 3
التطويل واإلطناب في اآليات والسور وذلك ألنها تناسب أهل المدينة التصافهم بالذكاء . 1

 .  (5)والبيان الفصاحة تواأللمعية وطول الباى في باحا
ورود لفظ  نعرض لمراتوبعد التعرف على خصائص ومميزات وضوابط السور المكية والمدنية 

 .المكية والمدنيةالعذاب ومشتقاته في السور 

 

 

                                                 
 .312-316/ 3مناهل العرفان في علوم القرخن  ((3
 .  3/1في علوم القرخن مناهل العرفان  ((3
 .64مباحث في علوم القرخن  ((1
 .3/311مناهل العرفان في علوم القرخن : انظر ((4
 .3/314مناهل العرفان في علوم القرخن : انظر ((5
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 : م ا  و و  لفظ العذا  في ال و  المك   والم ن   ج ول

 ال و  المك   ال و  الم ن  

  التك ا ال و   التك ا  ال و  

 33 الزمر  35 البقرة 

 33 هود  32 خل عمران 

 33 النحل  35 التوبة 

 31 األنعام 31 النساء

 1 يون   1 المائدة

 1 الشعراء  1 الحج

 1 سبأ 5 األنفال

 5 العنكبوت  2 النور

 2 إبراهيم  5 المجادلة

 2 القمر  4 األحزاب

 6 الشور   4 الفتح

 6 الدخان  3 الرعد

 6 الفرقان  3 الحديد

 5 األحقاف 3 الطالق

 5 الصافات  3 الحشر

 5 فصلت  3 الصف

 5 طه  3 التغابن       

 5 الزخرف  3 االنسان
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 4 الكهف  

 31 األعراف 

 4 ص 

 4 السجدة 

 4 المعارج 

 4 غافر 

 4 الطور 

 4 لقمان 

 4 الجاثية 

 1 فاطر 

 1 المؤمنون 

 1 مريم 

 1  الملك

 3 الغاشية 

 3 الفجر 

 3 يوسف

 3 البروج 

 3 النحل 

 3 القيامة 

 3 النبأ

 3 القصص 
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 3 ق 

 3 الذاريات 

 3 ي  

 3 األنبياء 

 3 نوح

 3  اإلنشقاق

 3 الروم 

 3 الجن 

 3 المزمل 

 مرة  335 المجموى  مرة331  المجموى 
 

  تضح من خ ل ما   ق  : 
لفظ العذاب ومشتقاته في السور المكية أكثر من وروده في السور المدنية حيث بلغ عدد  ورد

وهذا إن ، مرة  عشرينمائة و وفي السور المدنية  ةمر  عشرة مائتين وخم وروده في السور المكية 
أهل كفر ومعصية وعادات  العرب خاطب دل فإنما يدل على أن اهلل عز وجل عندما خاطب

ة فأراد أن يطهر نفوسهم ويصحح سلوكهم ويغر  الحب واألخالق واإليمان في وتقاليد جاهلي
 همنفوسهم عن طريق الرغبة والرهبة يعني ترغيبهم وترهيبهم ترغيبهم في طاعته وأتباى نبيِّه وترهيب

يغلب عليه أسلوب التهديد نَّ المكي أكثر ألمن عذابه ومن ناره ولهذا ورد العذاب في المكي 
ألنَّ المدني يغلب عليه التشريع وذكر األحكام وتفصيل   المدني في ما وروده أقل وأ .والوعيد

األحكام فجاءت العقوبة في معظم سياقات اآليات على عدم اإللتزام باألحكام الشرعية حيث 
لت السور المدنية العذاب المترتب علي مخالفة األحكام والشرائع  .فصَّ
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   ع ى ال  اق  ذلك    وأث تنوع أوصاف العذا  في الق آن الك  . 
ســأبدأ بــذكر  و موضــعاً ( 341)لقــد تنوعــت أوصــاف العــذاب فــي القــرخن الكــريم فــي أكثــر مــن 

 : وروداً  األكثر األلفاظ
 .  (األل  )وصف العذا   

سبعين حيث ورد في  وروداً  وصافاألأكثر  وكانحيث وصف العذاب في القرخن الكريم باألليم 
 : يأتيكما  اً موضع

 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية السورةاسم 
 5 سبأ 325، 31،314،324 البقرة

 5 األحزاب 355، 322، 33،22،13 خل عمران
 35 ي  321، 315،363، 35 النساء
 15 الصافات 14، 21، 16 المائدة
 43،33 الشوري 21 األنعام
 65 الزخرف 21 األعراف
، 24، 63، 14، 11، 1 التوبة

21 ،11 
 33 الدخان

 33،5 الجاثية 13 األنفال
 13، 34 األحقاف 12، 55، 4 يون 
 35، 32، 36 الفتح 45، 36 هود
 12 الذاريات 35 يوسف
 4 المجادلة 33 إبراهيم

 35 الحشر 55 حجرال
 31 صفال 332، 61،314 النحل
 5 التغابن 31 اإلسراء
 35 ملكال 35 الحج
 3 نوح 61،31 النور
 31 المزمل 12 الفرقان
 13 اإلنسان 313 الشعراء
 34 اإلنشقاق 31 العنكبوت
 اً موضع  ع ن  المجموع 2 لقمان
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َلقَـْد َكفَـَر الَّـِذيَن قَـاُلوا ِإنَّ اللَّـَه ثَاِلـُث َثاَلثَـٍة َوَمـا ِمـْن ِإلَـٍه ِإالَّ ِإلَـٌه َواِحـٌد  ﴿:من ذلك قولـه تعـالى        
ْن َلْم َيْنَتُهوا َعمَّا َيُقوُلونَ   .(3)﴾َعَذاٌب َأِليمٌ َلَيَمسَّنَّ اَلِذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم  َواِ 

أحـد ثالثـة ، عيسـى وأمـه وهـو ثـالثهم ، أو : أي { لقد كفر الذين قـالوا إن اهلل ثالـث ثالثـة}
أحـد األقــانيم الثالثــة ، األب واالبــن وروح القــد  ، يريــدون بــاألب الــذات ، وبــاالبن العلــم ، وبــروح 

يقــاى للغيــر فــي الكفــر ، وهــذه المقالةـــ أعنــي القــد  الحيــاة ، لكــن  فــي إطــالق هــذا اللفــظ إيهــام وا 
قــــول { إن اهلل هــــو المســــيح}: التثليــــث ، هــــي قولــــه النســــطورية والملكانيــــة ، ومــــا ســــبق فــــي قولــــه 

ـــه واحـــد}اليعقوبيـــة ، القائلـــة باالتحـــاد ، وكلهـــم ضـــالون مضـــلون ،  ـــه إال إل ـــه { ومـــا مـــن إل فـــي ذات
ن لـم ينتهـوا عمـا يقولـون}شريك له في ألوهيتـه ، متصـاًل وال منفصـاًل ، وصفاته وأفعاله ، ال  ، { وا 

لــيم  الــذين بقــوا مــنهم علــى الكفــر ولــم : أي { ليمســن الــذين كفــروا مــنهم عــذاب ألــيم}ولــم يوحــدوا 
 .(3)يتوبوا ، عذاب موجع

َبْل ُهَو  اُلوا َهَذا َعاِرٌض ُمْمِطُرَناَفَلمَّا َرَأْوُه َعاِرًضا ُمْسَتْقِبَل َأْوِدَيِتِهْم قَ  ﴿:من ذلك قوله تعالى
 .  (1)ِريٌح ِفيَها َعَذاٌب َأِليٌم﴾ َما اْسَتْعَجْلُتْم ِبهِ 
ـبيان ذلك أنَّهـم  هـذا : ا رأوا العـذاب الـذي اسـتعجلوه عارًضـا فـي السـماء متجهًـا إلـى أوديـتهم قـالوالمَّ

غيـث ورحمـة كمـا ظننـتم، بـل  لي  هو بعارضِ : -عليه السالم-سحاب ممطر لنا، فقال لهم هود 
 .  (4)وه، فهو ريح فيها عذاب مؤلم موجعهو عارض العذاب الذي استعجلتم

وهـذا إن دلَّ فإنَّمـا يـدل علـي أن  (5)الَِّذي َيْبُلُغ ِإْيَجاُعُه َغاَيـة الُبلُـوغِ  األَِليمُ الُمْؤِلُم والَعَذاُب أي واألَِلْيُم 
 .للكافرين والعاصين يالموجل ، موجع ومؤلم غاية اإل عذاب اهلل عز

 وصف العذا   الش   
بــاألليم حيــث ورد فــي عشــرين  جــاء نعــت العــذاب بالشــديد فــي المرتبــة الثانيــة بعــد وصــف العــذاب

 :كما يلى موضعاً 
 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية اسم السورة
 46 سبأ 56، 4 خل عمران
 31، 2 فاطر 334 األنعام
 36 ص 364 األعراف
 32 فصلت 21 يون 

                                                 
 .21المائدة (3)
 .3/313البحر المديد  (3)
 .34األحقاف (1)
 .515التفسير الميسر (4)
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 36، 36 الشور  3 إبراهيم
 36 ق 55 اإلسراء
 31 الحديد 3 الحج

 35 المجادلة 22 المؤمنون
  2 المجموع 33 النمل

 
َيا َداُوُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اأْلَْرِض َفاْحُكْم َبْيَن النَّـاِ  بِـاْلَحقِّ َواَل  ﴿:من ذلك قوله تعالى

ِبَمـا َنُسـوا َيـْوَم  َعَذاٌب َشِديدٌ ُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َلُهْم َتتَِّبِع اْلَهَو  فَ 
 .(3)اْلِحَساِب﴾

يا داود إنا استخلفناك في األرض وملَّكناك فيها، فاحكم بين النا  بالعدل واإلنصاف، : والمعني  
فُيضــلك ذلـك عــن ديـن اهلل وشــرعه، إن الــذين َيِضـلُّون عــن ســبيل اهلل وال تتبـع الهــو  فـي األحكــام، 

 .لهم عذاب أليم في النار  بغفلتهم عن يوم الجزاء والحساب
وفي هذا توصية لوالة األمر أن يحكمـوا بـالحق المنـزل مـن اهلل، تبـارك وتعـالى، وال يعـدلوا 

 .  (3)عنه، فيضلوا عن سبيله 
اللة على ثقل العذاب وقسوته وهو من ناحية أذي يـومي وهنا وصف العذاب بالشدة فيه د

  .بالمشقة المرافقة للعذاب
 . وصف العذا   العظ   

ورد وصف العذاب بالعظيم في القرخن الكريم في خمسة عشر موضعا وهذه المواضع على النحو 
 :التالي

 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية اسم السورة
 313 التوبة 334، 2 البقرة       

 14،316 النحل 326، 315 خل عمران
 31،، 34، 33 النور 11 النساء
 31 جاثيةال 43، 11 المائدة
 اً موضع 35 المجموى 65 األنفال
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 .  (3)﴾َلْوال ِكَتاٌب ِمَن اللَِّه َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفيَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  ﴿:من ذلك قوله تعالى
به القضاء والقدر بإباحة الغنيمة وفداء األسر  لهذه األمة، لنالكم عذاب  لوال كتاب من اهلل سبق

وهذا فيه داللة على عظم . (3)عظيم بسبب أْخذكم الغنيمة والفداء قبل أن ينزل بشأنهما تشريع
 .الذنب وفداحة الجريمة المرتكبة

 . وصف العذا   المه ن 
 :كما يلي ة عشر موضعاً جاء وصف العذاب بالمهين في القرخن الكريم في أربع

 رقم اآلية اسم السورة رقم اآلية اسم السورة
 56 األحزاب 11 البقرة          

 34 سبأ 325 خل عمران
 11 الدخان 353، 313، 12، 34 النساء
 52 الجاثية 52 الحج
 36، 5 المجادلة 6 لقمان

 اً موضع 14 المجموع 
 

ِفيَهــا َوَلــُه َعــَذاٌب  ُيْدِخْلــُه َنــاًرا َخاِلـًدا َه َوَرُســوَلُه َوَيَتَعــدَّ ُحـُدوَدهُ َوَمــْن َيْعــِص اللَّـ ﴿:فمـن ذلــك قولــه تعـالى
وَمن َيْعِص اهلل ورسوله، بإنكاره ألحكام اهلل، وتجاوزه ما شرعه اهلل لعباده بتغييرها، أو ،  (1)ُمِهيٌن﴾

 .  (4)تعطيل العمل بها، يدخله ناًرا ماكثًا فيها، وله عذاب يخزيه ويهينه
 .(5)﴾ ِبآَياِتَنا َفُأوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب ُمِهينٌ  َوالَِّذيَن َكَفُروا َوَكذَُّبوا ﴿:قال تعالى

دخال الفاء فيخبـر الثـاني دون األول تنبيـه علـى أن إثابـة المـؤمنين بالجنـات تفضـيل ( فـي أولئـك)وا 
  .(6)ولم يقل هم عذابمن اهلل تعالى وأن عقاب الكافرين مسبب عن أعمالهم فلذلك قال لهم عذاب 

وتنوى أوصاف العذاب في القرخن ، جاء لحكمة وداللـة أرادهـا اهلل عزوجـل ، ليبـيِّن قدرتـه وعظمتـه 
األلــيم هــو الــذي يســبب ألمــًا وذلــك حــين وصــف اهلل العــذاب بــاألليم ، والمهــين ،والعظــيم فالعــذاب 

تكـون اإلهانـة أشـد   الـدنيا وأحيانـاً  شديدًاوالعذاب المهين هو الذي يأتي ألولئك الـذين رفعهـم اهلل فـي
يــأتي بهــم اهلل تبــارك . أولئــك الــذين كــانوا أئمــة الكفــر فــي الــدنيا العــذاب نفســهإيالمــًا للــنف  مــن ألــم 

لـــى قـــدرة اهلل إأمـــا العـــذاب العظـــيم فإنـــه منســـوب . وتعـــالى يـــوم القيامـــة أمـــام مـــن اتبعـــوهم فيهيـــنهم
                                                 

 . 65األنفال (3)
 .355التفسير الميسر (3)
 .34النساء (1)
 .21التفسير الميسر (4)
 .52الحج  (5)
 .4/312تفسير البيضاوي (6)
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ـا بقـدرات اهلل جـل جاللـه تكـون القـوة بـال  ة محـدودةألنه بقدرات البشر تكـون القـو  سبحانه وتعالى أم 
وقــدرة اهلل ســبحانه وتعــالى عظيمــة فــي كــل فعــل وبمــا أن   ألن  كــل فعــل يتناســب مــع فاعلــه حــدود

ومن ذلك يتضح  أن العذاب األليم عـذاب  .(3)"نه يكون عذابًا عظيماً إالعذاب من اهلل جل  جالله ف
م فهو منسوٌب لقدرة اهلل عزوجل ، فإذا أردت أن تعـذِّب إنسـانًا حسي ، والمهين معنوي، وأمَّا العظي

يوجــد حــدود يتنهــي عنــده العــذاب إمــا بمــوت أو غيــر ذلــك ، لكــن اهلل قــادر ان يعــذب اإلنســان إلــي 
 .ألبد

 .  وصف العذا   المق  
 : كما يلىريم في خمسة مواضع ُوصف العذاب بالمقيم في القرخن الك

 رقمها اآلية السورة
ُيِريُدوَن َأْن َيْخُرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما ُهْم ِبَخاِرِجيَن ِمْنَها َوَلُهْم َعَذاٌب  ائدةالم

 .ُمِقيمٌ 
12 

َوَعَد اللَُّه اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر َناَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي  التوبة
 .ُمِقيمٌ َعَذاٌب  َحْسُبُهْم َوَلَعَنُهُم اللَُّه َوَلُهمْ 

65 

 11 .ُمِقيمٌ َفَسْوَف َتْعَلُموَن َمْن َيْأِتيِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه َوَيِحلُّ َعَلْيِه َعَذاٌب  هود
 41 .ُمِقيمٌ َمْن َيْأِتيِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه َوَيِحلُّ َعَلْيِه َعَذاٌب  الزمر
الذُّلِّ َيْنُظُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفيٍّ  َوَتَراُهْم ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها َخاِشِعيَن ِمنَ  الشوري

َوَقاَل الَِّذيَن خَمُنوا ِإنَّ اْلَخاِسِريَن الَِّذيَن َخِسُروا َأْنُفَسُهْم َوَأْهِليِهْم َيْوَم 
 .ُمِقيمٍ اْلِقَياَمِة َأاَل ِإنَّ الظَّاِلِميَن ِفي َعَذاٍب 

45 

 
َن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر َناَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسـُبُهْم َوَعَد اللَُّه اْلُمَناِفِقي ﴿:فمن ذلك قوله تعالى 

 .  (3)﴾َعَذاٌب ُمِقيمٌ َوَلَعَنُهُم اللَُّه َوَلُهْم 
نــاَر جهــنم خالــدين }بــالكفر ،  جــاهرينالم: أي   {والكفــارَ  َوعــَد اللَّــُه المنــافقين والمنافقــاتِ }

نما يقال فيه: األصل في الشر أن يقال : ي ر جز الل ابن قا. مقدرين الخلود: أي { فيها  :أوعد ، وا 
جزاؤهم عقابًا وعذابًا ، وفيه دليل على عظم عذابها : أي   { هي َحْسُبُهم}إذا صرح بالشر" وعد " 
ال ينقطع ، وهو العـذاب الـذي { ولهم عذاٌب مقيم}  أبعدهم من رحمته ، وأهانهم ، { ولعنهم اهلل}، 

 .  (1)ما يقاسونه من تعب النفاق ، والخوف من المؤمنينوعدوه ، أو 
 

                                                 
 .3/45الخواطر،  –تفسير الشعراوي  (3)
 . 65التوبة (3)
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 . وصف العذا   ال   ظ 
 : كما يلىُوصف العذاب في القرخن الكريم بالغليظ  في أربعة مواضع  

 رقمها اآلية السورة
ْيَنا ُهوًدا َوالَِّذيَن خَمُنوا َمَعُه ِبَرْحَمٍة ِمنَّا َونَ  هود  ْيَناُهْم ِمْن َوَلمَّا َجاَء َأْمُرَنا َنجَّ جَّ

 .َعَذاٍب َغِليظٍ 
55 

َيَتَجرَُّعُه َواَل َيَكاُد ُيِسيُغُه َوَيْأِتيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَميٍِّت  ابراهيم 
 .َعَذاٌب َغِليظٌ َوِمْن َوَراِئِه 

   32 

 34 .يظٍ َعَذاٍب َغلِ ُنَمتُِّعُهْم َقِلياًل ثُمَّ َنْضَطرُُّهْم ِإَلى  لقمان 
َوَلِئْن َأَذْقَناُه َ ْحَمً  ِمنَّا ِمْن َ ْعِ  َض َّاَء َم َّْتُه َلَ ُقوَلنَّ َهَذا ِلي َوَما َأُظنُّ ال َّاَعَ   فصلت

َقاِئَمً  َوَلِئْن ُ ِجْعُ  ِإَلى َ  ِّي ِإنَّ ِلي ِعْنَ ُه َلْ ُحْ َنى َفَ ُنَن َِّئنَّ الَِّذ َن َكَفُ وا ِ َما 
 .َعَذا   َغِ  ظ  َلُنِذ َقنَُّهْ  ِمْن َعِمُ وا وَ 

51 

 
 .  (3)﴾ُنَمتُِّعُهْم َقِليال ثُمَّ َنْضَطرُُّهْم ِإَلى َعَذاٍب َغِليظٍ  ﴿:فمن ذلك قوله تعالى

نمتعهم في هذه الدنيا الفانية مدة قليلة، ثم يوم القيامة ُنلجئهم ونسوقهم إلى عذاب فظيع، وهو 
 .  (3)عذاب جهنم
ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَميٍِّت َوِمْن َوَراِئِه  َيَتَجرَُّعُه َوال َيَكاُد ُيِسيُغُه َوَيْأِتيِه اْلَمْوتُ  ﴿:و قوله تعالى
 .   (1)َعَذاٌب َغِليٌظ﴾

يحاول المتكبر ابتالى القيح والدم وغير ذلك مما يسيل من أهل النار مرة بعد مرة، فال 
ومرارته، ويأتيه العذاب الشديد من كل نوى ومن كل عضو  لقذارته وحرارته،  يستطيع أن يبتلعه

 .  (4) من جسده، وما هو بميت فيستريح، وله من بعد هذا العذاب عذاب خخر مؤلم
 . وصف العذا   الق    

 :كما يلىجاء وصف العذاب بالقريب في القرخن الكريم في موضعين 
 رقمها اآلية السورة

ُة اللَِّه َلُكْم خَيًة َفَذُروَها َتْأُكْل ِفي َأْرِض اللَِّه َواَل َتَمسُّوَها َوَيا َقْوِم َهِذِه َناقَ  هود  
 .َعَذاٌب َقِريبٌ ِبُسوٍء َفَيْأُخَذُكْم 
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َيْوَم َيْنُظُر اْلَمْرُء َما َقدََّمْت َيَداُه َوَيُقوُل اْلَكاِفُر  َعَذاًبا َقِريًباِإنَّا َأْنَذْرَناُكْم  النبأ
 .ُكْنُت ُتَراًبا َيا َلْيَتِني

  41 

 
ِفي َأْرِض اللَِّه َوال َتَمسُّوَها  َوَيا َقْوِم َهِذِه َناَقُة اللَِّه َلُكْم خَيًة َفَذُروَها َتْأُكلْ  ﴿:فمن ذلك قوله تعالى

 .  (3)ِبُسوٍء َفَيْأُخَذُكْم َعَذاٌب َقِريٌب﴾
يما أدعوكم إليه، ويا قوم هذه ناقة اهلل جعلها لكم حجة وعالمة تدلُّ على صدقي ف

فاتركوها تأكل في أرض اهلل فلي  عليكم رزقها، وال تمسُّوها بَعْقر، فإنكم إن فعلتم ذلك يأخذكم 
 .  (3)من اهلل عذاب قريب من َعْقرها
 . وصف العذا   الك    واألك   
 :كما يلىالكريم في ثالثة مواضع  القرخنحيث ورد هذان الوصفان في 

 رقمها اآلية السورة
َفَقْد َكذَُّبوُكْم ِبَما تَُقوُلوَن َفَما َتْسَتِطيُعوَن َصْرًفا َواَل َنْصًرا َوَمْن َيْظِلْم  الفرقان  

 .َعَذاًبا َكِبيًراِمْنُكْم ُنِذْقُه 
31 

 33   .َلَعلَُّهْم َيْرِجُعونَ  اْلَعَذاِب اأْلَْكَبرِ َوَلُنِذيَقنَُّهْم ِمَن اْلَعَذاِب اأْلَْدَنى ُدوَن  السجدة
 34   .اْلَعَذاَب اأْلَْكَبرَ َفُيَعذُِّبُه اللَُّه  الغاشية

 
َفَقْد َكذَُّبوُكْم ِبَما تَُقوُلوَن َفَما َتْسَتِطيُعوَن َصْرًفا َواَل َنْصًرا َوَمْن َيْظِلْم  ﴿:من ذلك قوله تعالى     

 .  (1)﴾َعَذاًبا َكِبيًراِمْنُكْم ُنِذْقُه 
هؤالء الذين عبدتموهم في ادِّعائكم عليهم، فها أنتم أوالء ال لقد كذَّبكم : فيقال للمشركين

تستطيعون َدْفًعا للعذاب عن أنفسكم، وال نصًرا لها، وَمن يشرك باهلل فيظلم نفسه ويعبد غير اهلل، 
 .  (4)ويمت على ذلك، يعذبه اهلل عذاًبا شديًدا

 .  (5)﴾اْلَعَذاَب اأْلَْكَبرَ َفُيَعذُِّبُه اللَُّه  ﴿:قال تعالىو 
متصــل فــإن جهــاد الكفــار وقــتلهم تســلط وكأنــه أوعــدهم بالجهــاد فــي  :وقيــل، يعنــي عــذاب اآلخــرة 

أي فــذكر إال مــن تـــولى ) فـــذكر هـــو اســتثناء مــن قولــه : وقيــل ، آلخــرة الــدنيا وعــذاب النــار فـــي ا

                                                 
 .64هود (3)
 .331التفسير الميسر (3)
 .31الفرقان (1)
 .163التفسير الميسر (4)
 .34الغاشية  (5)
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 علـى) إال مـن تـولى ( وأصر فاستحق العذاب األكبر وما بينهما اعتراض ويؤيـد األول أنـه قـر ء 
 .  (3)(هالتنبي

 .  وصف العذا   النُّك 
 :كما يليجاء وصف العذاب في القرخن الكريم بالنُّكر في موضعين 

 رقمها اآلية السورة
 52 .َعَذاًبا ُنْكًراَقاَل َأمَّا َمْن َظَلَم َفَسْوَف ُنَعذُِّبُه ُثمَّ ُيَردُّ ِإَلى َربِِّه َفُيَعذُِّبُه  الكهف  

ِمْن َقْرَيٍة َعَتْت َعْن َأْمِر َربَِّها َوُرُسِلِه َفَحاَسْبَناَها ِحَساًبا َشِديًدا َوَكَأيِّْن  الطالق
 .َعَذاًبا ُنْكًراَوَعذَّْبَناَها 

   5 

 
َوَكَأيِّْن ِمْن َقْرَيٍة َعَتْت َعْن َأْمِر َربَِّها َوُرُسِلِه َفَحاَسْبَناَها ِحَساًبا  ﴿: فمن ذلك قوله تعالى

 .  (3)﴾َعَذاًبا ُنْكًراْبَناَها َشِديًدا َوَعذَّ 
وكثير من القر  عصى أهلها أمر اهلل وأمر رسوله وتماَدوا في طغيانهم وكفرهم، : أي 

فحاسبناهم على أعمالهم في الدنيا حساًبا شديًدا، وعذَّبناهم عذاًبا عظيًما منكًرا، فتجرَّعوا سوء 
 .  (1)ا ال خسران بعدهعاقبة عتوهم وكفرهم، وكان عاقبة كفرهم هالًكا وخسرانً 

 .  وصف العذا   الضِّعف
 : وصف العذاب في القرخن الكريم بالضِّعف في موضعين هما 

 رقمها اآلية السورة
 

 األعراف
ْنِ  ِفي النَّاِر  َقاَل اْدُخُلوا ِفي ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ِمَن اْلِجنِّ َواإْلِ

ُأْخَتَها َحتَّى ِإَذا ادَّاَرُكوا ِفيَها َجِميًعا َقاَلْت  ُكلََّما َدَخَلْت ُأمٌَّة َلَعَنتْ 
ِمَن النَّاِر َقاَل  َعَذاًبا ِضْعًفاُأْخَراُهْم أِلُواَلُهْم َربََّنا َهؤاَُلِء َأَضلُّوَنا َفآِتِهْم 

 .ِلُكلٍّ ِضْعٌف َوَلِكْن اَل َتْعَلُمونَ 

15 

 63    .ِفي النَّارِ  َعَذاًبا ِضْعًفاْدُه َقاُلوا َربََّنا َمْن َقدََّم َلَنا َهَذا َفزِ  ص
 
 
 
 
 
 

ْنِ  ِفـي النَّـاِر  ﴿:فمن ذلك قوله تعالى َقاَل اْدُخُلوا ِفي ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ِمَن اْلِجنِّ َواإْلِ
ُأْخـَراُهْم أِلُواَلُهـْم َربََّنـا َهـؤاَُلِء َأَضـلُّوَنا  ُكلََّما َدَخَلْت ُأمٌَّة َلَعَنْت ُأْخَتَها َحتَّى ِإَذا ادَّاَرُكوا ِفيَها َجِميًعـا َقالَـتْ 

 .  (4)﴾ِمَن النَّاِر َقاَل ِلُكلٍّ ِضْعٌف َوَلِكْن اَل َتْعَلُمونَ  َعَذاًبا ِضْعًفاَفآِتِهْم 

                                                 
 .5/455تفسير البيضاوي (3)
 .5الطالق (3)
 .551التفسير الميسر (1)
 .15األعراف (4)
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ادخلوا النار في جملة جماعات من أمثالكم :  -لهؤالء المشركين المفترين-قال اهلل تعالى 
قبلكم من الجن واإلن ، كلما دخلت الناَر جماعٌة من أهل ملة لعنت في الكفر، قد سلفت من 

نظيرتها التي ضلَّْت باالقتداء بها، حتى إذا تالحق في النار األولون من أهل الملل الكافرة 
ربنا هؤالء هم الذين أضلونا : واآلخرون منهم جميًعا، قال اآلخرون المتبعون في الدنيا لقادتهم

لكل منكم ومنهم : أي  لكل ضعف: من النار، قال اهلل تعالى ًبا مضاعفاً عن الحق، فآتهم عذا
عذاب مضاعف من النار، ولكن ال تدركون أيها األتباى ما لكل فريق منكم من العذاب 

 . (3)واآلالم
 .  (واقع)و ( م تق )و( الصَع )و ( الواص )و ( الهون)و( ال ئ س)ةوصف العذا   

ف فــي القــرخن الكــريم مــرة واحــدة لكــل صــفة والجــدول حيــث ُوصــف العــذاب بهــذه األوصــا
 .ورد فيها صفة العذاب  التييبيِّن اآليات  اآلتي

 رقمها اآلية السورة
 

 األعراف
َفَلمَّا َنُسوا َما ُذكُِّروا ِبِه َأْنَجْيَنا الَِّذيَن َيْنَهْوَن َعِن السُّوِء َوَأَخْذَنا الَِّذيَن 

 .ا َكاُنوا َيْفُسُقونَ ِبمَ  َبِئي ٍ َظَلُموا ِبَعَذاٍب 
365 

 1     .َواِصبٌ ُدُحوًرا َوَلُهْم َعَذاٌب  الصافات
َوَأمَّا َثُموُد َفَهَدْيَناُهْم َفاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْلُهَد  َفَأَخَذْتُهْم َصاِعَقُة  فصلت

 .ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبونَ  اْلُهونِ اْلَعَذاِب 
   32 

 15   .ُمْسَتِقرٌّ ُهْم ُبْكَرًة َعَذاٌب َوَلَقْد َصبَّحَ  القمر
 32    .َصَعًداِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه َوَمْن ُيْعِرْض َعْن ِذْكِر َربِِّه َيْسُلْكُه َعَذاًبا  الجن
 3   .َواِقعٍ َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب  المعارج
 

لَِّذيَن َيْنَهْوَن َعِن السُّوِء َوَأَخْذَنا َفَلمَّا َنُسوا َما ُذكُِّروا ِبِه َأْنَجْيَنا ا ﴿:فمن ذلك قوله تعالى
 .  (3)﴾ِبَما َكاُنوا َيْفُسُقونَ  َبِئي ٍ الَِّذيَن َظَلُموا ِبَعَذاٍب 

فلما تركت الطائفة التي اعتدت في يوم السبت ما ُذكِّرت به، واستمرت على غيِّها 
اهلل الذين ينهون عن معصيته،  واعتدائها فيه، ولم تستجب لما َوَعَظْتها به الطائفة الواعظة، أنجى

بسبب مخالفتهم أمر اهلل وخروجهم عن   وأخذ الذين اعتَدْوا في يوم السبت بعذاب أليم شديد
 .  (1)طاعته

                                                 
 .355التفسير الميسر (3)
 . 365األعراف (3)
 .323سرالتفسير المي (1)
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ال َيسَّمَُّعوَن ِإَلى اْلَمإِل اأَلْعَلى َوُيْقَذُفوَن ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب ُدُحوًرا َوَلُهْم َعَذاٌب  ﴿:قال تعالىو 
 . (3)﴾َواِصبٌ 

تستطيع الشياطين أن تصل إلى المأل األعلى، وهي السموات وَمن فيها ِمن المالئكة، ال 
  فتستمع إليهم إذا تكلموا بما يوحيه اهلل تعالى ِمن شرعه وقدره، وُيْرَجمون بالشهب من كل جهة

 .  (3)طرًدا لهم عن االستماى، ولهم في الدار اآلخرة عذاب دائم موجع
 (1)﴾ُمْسَتِقرٌّ بََّحُهْم ُبْكَرًة َعَذاٌب َوَلَقْد صَ  ﴿:قال تعالىو 

ولقد جاءهم وقت الصباح عذاب دائم استقر فيهم حتى ُيفضي بهم إلى عذاب اآلخرة، 
 .  (4) وذلك العذاب هو رجمهم بالحجارة وقلب ُقراهم وجعل أعالها أسفلها

 .  (5)َصَعًدا﴾ْسُلْكُه َعَذاًبا ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه َوَمْن ُيْعِرْض َعْن ِذْكِر َربِِّه يَ  ﴿:قال تعاليو 
وأنه لو سار الكفار من اإلن  والجن على طريقة اإلسالم، ولم يحيدوا عنها ألنزلنا عليهم 

كيف يشكرون نعم اهلل عليهم؟ ومن ُيعرض : ماًء كثيًرا، ولوسَّعنا عليهم الرزق في الدنيا  لنختبرهم
 .  (6)دخله عذاًبا شديًدا شاقًّاعن طاعة ربه واستماى القرخن وتدبره، والعمل به ي

صعد صعدًا وصعودًا ، فوصف به : مصدر صعد ، يقال : والصعد  :"قال الزمخشري
ما : ومنه قول عمر رضي اللَّه عنه . العذاب ، ألنه يتصعد المعذب أي يعلوه ويغلبه فال يطيقه 

ْعَدني شيء ما تصعََّدتني خطبة النكاح  .  (2)" بني ما شق على وال غل: ، يريد  تصَّ
 .  (5)﴾َواِقعٍ َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب  ﴿:قال تعالىو 

دعا داى من المشركين على نفسه وقومه بنزول العذاب عليهم، وهو واقع بهم يوم القيامة 
ال محالة، لي  له مانع يمنعه من اهلل ذي العلو والجالل، تصعد المالئكة وجبريـل إليـه تعـالى فـي 

 .  (1)ألف سنة من سني الدنيا، وهو على المؤمن مثل صالة مكتوبةيوم كان مقداره خمسين 
 اْلهُـونِ َوَأمَّا َثُموُد َفَهَدْيَناُهْم َفاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْلهُـَد  َفَأَخـَذْتُهْم َصـاِعَقُة اْلَعـَذاِب  ﴿:قال اهلل تعالى

 .  (31)﴾ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبونَ 

                                                 
 .1 5الصافات( 3)
 .446التفسير الميسر (3)
 .15القمر( 1)
 .5/332وفتح القدير 511التفسير الميسر( 4)
 .32الجن( 5)
 .521التفسير الميسر( 6)
 .4/613الكشاف( 2)
 .3المعارج( 5)
 .565التفسير الميسر (1)
 .32فصلت (31)
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لهم سبيل الحق وطريق الرشد، فاختاروا العمى على  وأما ثمود قوم صالح فقد بينَّا
الهد ، فأهلكتهم صاعقة العذاب المهين  بسبب ما كانوا يقترفون من اآلثام بكفرهم باهلل وتكذيبهم 

 .  (3)رسله
الهوان ، وصف به ) ْلُهوِن او .  (اهية العذاب وقارعة العذابد) َصاِعَقُة اْلَعَذاِب  :"قال الزمخشري

غة ، أو أبدله منه ، ولو لم يكن في القرخن حجة على القدرية الذين هم مجو  هذه العذاب مبال
 . (3)"إال  هذه اآلية ، لكفى بها حجة وكفى به شاهدًا ( صلى اهلل عليه وسلم ) األمة بشهادة نبيها 

"(3) . 

                                                 
 425التفسير الميسر (3)
 .4/311الكشاف (3)
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 والتوص ا   النتائج

فيــق، و مــا أحمــُده ســبحانه علــى جزيــل نعمــه، وفــيِض عطايــاه، ومــا غمرنــي بــه مــن فضــٍل وتو 
ويســرنى فـي ختــام هـذا البحــث أن أسـرد بعــض النتــائج علــي إتمـام هــذا العمـل ،  منحنـي مــن صـبرٍ 

 : التى توصلت إليها كما يلي 

وتناولت منهـا موضعًا سبعين استعمل القرخن الكريم لفظ العذاب أو مشتقاته في ثالثمائة و  .3
ـا المواضـع المتب ، ومـن قيـة فلـم أتناولهـا لتكرارهـاثالثمائة وخمسـٍة وأربعـين موضـعًا فقـط وأمَّ

 .األفعال في ألفاظ العذاب صيغ األسماء والمصادر طغت على صيغالواضح أنَّ 

مــــن المالحــــظ أنَّ جميــــع حــــروف مــــادة لفــــظ العــــذاب مــــن األصــــوات المجهــــورة بمــــا فيهــــا  .3
. وكذلك الصوائت والتى هي بطبيعتها مجهورة كذلك، الصوامت وهي العين والذال والباء 

مالحظـة جـديرةٌ  بالتنويــه ، فقلمـا تـأتى كلمــة يكـون جميـع حروفهــا مجهـورًا حتـى فــي وهـذه 
حيـث تتعاقـب الصـوامت ( نكال و سقرو  عقاب) :مثل،المستعملة للعقوبة  األخر األلفاظ 

 .المجهورة مع المهموسة

ـــ .1 ـــاعي للمقـــاطع عل ألفـــاظ العـــذاب ، حيـــث كانـــت مشـــتقات العـــذاب  ياســـتحوذ النظـــام الرب
السباعية إال  اطع أكثر من تلك الثالثية والخماسية والسداسية في حين لم تأتِ رباعية المق

وكــان المقطــع القصــير المفتــوح هــو األبــرز واألكثــر دورانــًا فــي ألفــاظ . فــي صــيغتين فقــط
والمعروف أنَّ هذا المقطع قصيٌر ومرٌن ويناسب تجدد العذاب ومداومة حدوثـه ، . العذاب

 .جدد وتواصل العذابفلهذا تكرر كثيرًا ليناسب ت

شــغلت مصــادر لفــظ العــذاب النصــيب األوفــر بــين المشــتقات األخــر  كاســم الفاعــل واســم  .4
وال غرابة في ذلك فالمصدر هو أصل . إال في مواضع محدودة فقط المفعول التى لم تأتِ 

، بـل وحتـى الفاعل والمفعول  يالمشتقات جميعًا ومنه تستفاد صيغ العذاب األخر  كاسم
 .نواعه المختلفة ، فجميعها مضمٌن في المصدرالفعل وأ

علــى كــٍل مــن المرفوعــات  زادت كثيــراً تجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ المنصــوبات بشــكل عــام قــد  .5
 .فأكثر صيغ ألفاظ العذاب جاء في سياق جمل فعلية والمجرورات من ألفاظ العذاب
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 ألكبــر مــن بــينالعــذاب ومشــتقاته النصــيب ايحتــلُّ المفعــول بــه فــي النظــام النحــوي للفــظ  .6
فمعظــم صــيَّغ العــذاب واقعــة تحــت تــأثير الفعــل فهــي مفعــوٌل بهــا ، . المنصــوبات األخــر 

 .وهذا يؤكد حتمية وقوى العذاب تمامًا مثل حتمية وقوى الفعل على المفعول به

فظ العذاب في داللته العامـة، وُقِصـد بـه عـذاب اآلخـرة ، لكـن هنـاك اسـتعماالت لاستعمل  .2
وهـالك المسر، و حد الزنا، ) :مثل، فيها للداللة على العذاب الدنيوي أخر  حيث استعمل 

تعـب و الضـرب المـؤلم، و نتف الـريش، و القتـل،و الجـوى، و القـذف والخسـف، و لغـرق، المال، وا
وهـــذا كـــان عنـــد تعجيـــل العقوبـــة لألقـــوام الكـــافرة فـــي الـــدنيا وفـــي ذلـــك مزيـــٌد مـــن ( الخدمـــة 

 . و األشد واألعمالعذاب في الدنيا ثم إن عذاب اآلخرة ه

مــائتين وخمســة يالحــظ أنَّ أغلــب ألفــاظ العــذاب اســتعملت فــي الســور المكيــة حيــث بلغــت  .5
وفـي هـذا . وضـعاً م عشـرينعشر موضعًا ، في حين اقتصرت السور المدنيـة علـي مائـة و 

ضـافة داللة واضحة على أنَّ القرخن المكي معنٌى بعرض ألفـاظ العـذاب تهديـدًا للكـافرين  وا 
 .وصفاته وأنواعه ثرت فيه ألفاظ العذاب، فلهذا ك

إلـى كثـرة   على أنَّ القرخن المكـي يغلـب عليـه أسـلوب التهديـد والوعيـد وهـذا مـا أد ومعلوم
ــا القــرخن المــدني فيغلــب عليــه التشــريع وذكــر األحكــام . اســتعمال لفــظ العــذاب ومشــتقاته أمَّ

دني عنهـــا فـــي القـــرخن وتفصـــيل المعـــامالت فلهـــذا تناقصـــت ألفـــاظ العـــذاب فـــي القـــرخن المـــ
 .المكي

التى جاءت في السور المدنية فمعظمها كان فـي سـياق  لعشرينألفاظ العذاب المائة واأمَّا 
ـلت السـور المدنيـة العـذاب المتر   تـبالعقوية على عدم اإللتزام باألحكام الشرعية حيـث فصَّ

العـــذاب فـــي  وواضـــح بعــد هـــذا أنَّ ســـياق ألفـــاظ. علــى مخالفـــة الشـــرائع واألحكـــام الشـــرعية
   . القرخن المكي كان مختلفًا عن سياق ألفاظ العذاب في القرخن المدني

يتجلي البيان القرخنى فـي تنويـع الصـفات الدالـة علـى العـذاب حسـب السـياق ، فتـارًة يكـون  .1
 أنَّ  يبـــًا أو مقيمـــًا وال شـــكر أليمـــًا، وأخـــري شـــديدًا، وثالثـــة عظيمـــًا أو مهينـــًا أو غليظـــًا أو ق

فالعــذاب الشــديد يشــي بالقســوة  ،هــذه الصــفات خصوصــيًة ال توجــد فــي غيرهــا لتنويــع فــيل
والشدة واألليم ربما يغلب عليه الطابع الحسي فـي حـين المهـين يخـتص باإلهانـة المعنويـة 

ويمكن استنباط الفوائد المتوخاة . ألئمة الكفر فهو يندرج في مقام التبكيت لهم يوم القيامة 
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والقريـب يـدل ، علـى الغلظـة والتقريـع ل فـالغليظ يـد  فاظهـا من هذه الصـفات مـن خـالل أل
أي يتناســب مــع عظمــة )علــى قــرب وقــوى العــذاب والشــديد مــن الشــدة والعظــيم مــن العظمــة

  (.المعذِّب سبحانه وتعالى

 :كان  ع ى النحو ا تىفوأمَّا التوص ا  

ليـــًا ولغويـــًا عبـــر فهـــو متجـــدد دال وال تنقضـــي عجائبـــه القـــرخن الكـــريم كنـــٌز ال يخبـــو نـــوره ، .3
وفـــي هـــذا الصـــدد فإننـــا نوصـــي بمزيـــد مـــن الدراســـات اللغويـــة والتحليليـــة لمفـــردات . الـــزمن

  .القرخن الكريم في ضوء نظٍر لغويٍّ معاصر

ضــرورة الكشـــف عــن المعـــانى التداوليــة أللفـــاظ القــرخن الكـــريم وذلــك عـــن طريــق متابعتهـــا  .3
  .في سياقاتها المتعددةو دالليًا 

إليه إضافًة لألبحاث اللغوية السابقة حول القرخن الكريم هو دراسات مدققة ما نحن بحاجة  .1
ذات طبيعــــة إحصــــائية تنضــــوي تحــــت مفهــــوم علــــم الــــنف  اللغــــوي واالســــتعمال المتعــــدد 

 .والمتغير أللفاظ القرخن الكريم

األخيرة كالقراءة كذلك التقنيات ضرورة اإلستفادة من المناهج الحديثة في التحليل اللغوي و  .4
بالحاســـوب واالســـتعمال البراجمـــاتى وعلـــم اللغـــة اإلحصـــائي وتطبيـــق ذلـــك علـــى األنظمـــة 

 .لفاظ في النص القرخنىالستعمال األالحية 

أرجو أن أكون قد وقفت في إلقاء الضوء على لفظ من ألفاظ القرخن الكريم وطريقة وأخيرًا ، 
أو نقص أو سهو وقع في هذه  استعماله في سياقاته المتعددة، واستغفر اهلل تعالى من كل خلل

 .الرسالة فالكمال هلل وحده وهو نعم المولى ونعم النصير 

 .والحمد هلل أواًل وأخيراً 
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 المصا   والم اجعفه س 
 

 -( هــ133ت )اإلتقان في علوم القرخن ، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الـدين السـيوطي  .3
 -ه3114القــاهرة  -رية العامــة للكتــابالهيئــة المصــ -محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم : تحقيــق
 .م  3124

ــدين تصــنيف العالمــة الســيد محمــد الحســيني  .3 إتحــاف الســادة المتقــين بشــرح إحيــاء علــوم ال
 .بيروت –طبع دار الفكر (. وبهامشه كتاب اإلمالء عن إشكاالت اإلحياء)الزبيدي 

 
 

 –الكتــب الحــديث  عــالم –أثــر القــوانين الصــوتية فــي بنــاء الكلمــة ، فــوز  حســن الشــايب   .1
 .م3114 –ه 3435األردن 

مصــطفى : تحقيــق ( هـــ245)ألبــي حي ــان األندلســي : ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب  .4
 .م3152 -هـ 3415مصر  -الطبعة األولى  –مطبعة المدني  -أحمد النما  

الطبعـــة مكتبــة الخـــانجي  –الســـالم هـــارون  األســاليب اإلنشـــائية فــي النحـــو العربـــي  ، عبــد .5
 .م 3113 -هــ 3433القاهرة  –مسة الخا

جامعــة   -دراســة وصــفية تاريخيــة ، مصــطفى النحــا   –أســاليب النفــي فــي اللغــة العربيــة  .6
 .م 3121 -هـ 3111الكويت  

ــ .2 ل احمــد أســلوبا النفــي واالســتفهام فــي العربيــة فــي مــنهج وصــفي فــي التحليــل اللغــوي ، خلي
 .جامعة اليرموك  -عمايرة 

  -دار البيـــان العربـــي -ويين والبالغيـــين ، فتحـــي بيـــومي حمـــودة أســـلوب الشـــرط بـــين النحـــ .5
 . م3155جدة  

 . القاهرة  –مكتبة نهضة المصرية  –(  هــــــ3112ت)األصوات اللغوية ، إبراهيم أني  .1
األصول في النحو ، أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بـابن السـراج  .31

 .بيروت  -مؤسسة الرسالة -فتلي عبد الحسين ال: تحقيق –( هـ136ت )
دار الكتــــاب العربــــي . مصــــطفى صــــادق الرافعــــي. إعجــــاز القــــرخن والبالغــــة النبويــــة، د .33

 .م3111-هـ3431. لبنان-بيروت
ـــك ، أبـــو عبـــد اهلل، جمـــال الـــدين محمـــد بـــن عبـــد اهلل ابـــن مالـــك الطـــائي  .33 ألفيـــة ابـــن مال

 . القاهرة  –دار التعاون  -( هـ623ت)الجياني 
جمال الـدين عبـد اهلل بـن يوسـف  سالك إلى ألفية ابن مالك ، أبو محمدأوضح الم .31

يوســف : تحقيــق –( هـــ263ت )بــن أحمــد بــن عبــد اهلل ابــن يوســف المشــهور بــابن هشــام 
 .القاهرة  –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  -الشير محمد البقاعي 
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ف ، وفاء كامل فايـد الباب الصرفي وصفات األصوات دراسة في الفعل الثالثي المصعًّ  .34
 .م3113 -ه3433الطبعة األولي  –عالم الكتب  –

أبو حيان محمد بن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف بـن حيـان  ، البحر المحيط في التفسير .35
 -دار الفكـر   - صـدقي محمـد جميـل تحقيـق ،( هــ245: المتـوفى)أثيـر الـدين األندلسـي 

  .ه3431ة األولى الطبع بيروت
بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني اإلدريسي الشاذلي الفاسي  البحر المديد ،أحمد .36

 .هـ 3431م ـ  3113 -طبعة الثانية ال -دار الكتب العلمية ـ بيروت  -أبو العبا  
 -مكتبـة الخـانجي   -( هــ3433ت )رمضـان عبـد التـواب ،  بحوث ومقاالت في اللغـة .32

 .م 3115-هـ3435القاهرة   –بعة الثالثةطال
نهضـة  –حفني محمد شـرف  :ن ، البن أبي اإلصبع المصري ،تقديم وتحقيقبديع القرخ .35

 .مصر
( هـ214ت)البرهان في علوم القرخن ، بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي  .31

دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــابى الحلبــي  -محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم : تحقيــق -
 .م 3152 -ه  3126 - القاهرة -الطبعة األولى  –وشركائه 

البيـــان والتبيـــين ، عمـــرو بـــن بحـــر بـــن محبـــوب الكنـــاني بـــالوالء، الليثـــي، أبـــو عثمـــان،  .31
 .هـ 3431دار ومكتبة الهالل، بيروت -( هـ355: ت)الشهير بالجاحظ 

 –( هـــــــ3315ت)تــــــاج العــــــرو  مــــــن جــــــواهر القــــــامو  ، لمحمــــــد مرتضــــــى الزبيــــــدي  .33
 .دار الهداية –مجموعة من المحققين :تحقيق

دار سـحنون  -ـ الطبعة التونسية  التحرير والتنوير ، الشير محمد الطاهر بن عاشور ، .33
 .م 3112 -تون   -للنشر والتوزيع 

مجلـــة . أحمـــد عبـــادي. د. دراســـة فـــي المفهـــوم والمســـتويات: الترتيـــل فـــي القـــرخن المجيـــد .31
 -3435. محـــرم –ذو الحجـــة  –القعـــدة  ذو: رســـالة القـــرخن، العـــدد الثـــاني، الســـنة األولـــى

 .م3115. مار  –فبراير  –يناير . هـ3436
محمـــد : تحقيـــق –( هــــ623ت)تســـهيل الفوائـــد وتكميـــل المقاصـــد ، البـــن مالـــك النحـــوي  .34

 . م3165 -هـ 3155القاهرة   -دار الكتاب العربي   -كامل بركات 
 .ه3415الطبعة السادسة  –تصريف األسماء، محمد الطنطاوي  .35
 .بيروت –دار النهضة العربية –جحي التطبيق الصرفي ، عبده الرا .36
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ناصـر الــدين أبـو ســعيد عبـد اهلل بــن ،  (وأسـرار التأويــل أنـوار التنزيــل)البيضــاو  تفسـير  .32
 محمد عبد الرحمن المرعشلي: تحقيق  –( هـ655ت )عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 

 .هـ  3435 بيروت –الطبعة األولى  –دار إحياء التراث العربي  -
مطــابع : ، الناشــر(هـــ3435ت)الخــواطر، محمــد متــولي الشــعراوي  –شــعراوي تفســير ال .35

 .م3112أخبار اليوم، 
تفســــير القــــرخن العظــــيم ، لعمــــاد الــــدين أبــــي الوفــــاء إســــماعيل عمــــر بــــن كثيــــر القرشــــي  .31

الطبعـــة  -دار طيبـــة للنشـــر والتوزيـــع  -ســـامي بـــن محمـــد ســـالمة : تحقيـــق -(هــــ223ت)
 .م 3111 -هـ 3431الرياض  -الثانية 

الجامع ألحكام القرخن ، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن  -تفسير القرطبي  .11
أحمـــد البردونـــي : تحقيـــق -( هــــ62ت )فـــرح األنصـــاري الخزرجـــي شـــم  الـــدين القرطبـــي 

براهيم أطفيش   .م3164 -هـ 3154القاهرة  –الثانية الطبعة  –دار الكتب المصرية   -وا 
دار بن  -لة بنت محمد بن جاسم بن علي خل جهام الكواري تفسير غريب القرخن ، كام .13

 .م 3115القاهرة   –الطبعة األولى  -حزم 
مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة المصـــحف  -التفســـير الميســـر ، نخبـــة مـــن أســـاتذة التفســـير  .13

 .م 3111 -هـ 3411الطبعةالثانية، مزيدة ومنقحة،  -السعودية  –الشريف 
: حققـه وقـدم لـه  –( هـــــ121ت )د بن أحمد األزهري تهذيب اللغة ، ألبي منصور محم .11

ــأليف  – ونوخخــر ( هـــ3415ت )عبــد الســالم محمــد هــارون  المؤسســة المصــرية العامــة للت
 .م 3164 -هــــ 3154القاهرة  –واألنباء والنشر والدار المصرية للتأليف والترجمة 

ر الدين حسن بن قاسـم توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ، أبو محمد بد .14
عبـــد : شـــرح وتحقيـــق  -( هــــ241ت )بـــن عبـــد اهلل بـــن علـــي  المـــرادي المصـــري المـــالكي ا

 -هـــــ 3435القــــاهرة  –الطبعــــة  األولــــى  -دار الفكــــر العربــــي  -الــــرحمن علــــي ســــليمان 
 .م 3115

محمــد خلــف :تحقيــق -ثــالث رســائل فــي إعجــاز القــرخن ، للرمــانى والخطــابي والجرجــانى .15
 .الطبعة الثالثة –المعارف بمصر دار  –ومحمد زغلول اهلل أحمد 

المكتبـة  -( هــ3164ت )جامع الـدرو  العربيـة ، مصـطفى بـن محمـد سـليم الغاليينـى  .16
 .م  3111 -هـ  3434بيروت   –الطبعة الثامنة والعشرون  –العصرية 

حاشــية الصــبان علــى شــرح األشــمونى أللفيــة ابــن مالــك ، أبــو العرفــان محمــد بــن علــي  .12
ـــــب العلميـــــة  -( هــــــ3316ت )لصـــــبان الشـــــافعي ا ـــــروت   –الطبعـــــة األولـــــى  -دار الكت بي

 .م 3112-هـ  3432
 .الطبعة الرابعة  –دار الشرق العربي  –دراسات في فقة اللغة ، محمد األنطاكى  .15



 0   

 .م3115 األردن–دار الفالح  –دراسات لغوية ، محمد على الخولى  .11

ر عبـــد القـــاهر بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد أبـــو بكـــ، دالئـــل اإلعجـــاز فـــي علـــم المعـــاني .41
محمـود محمـد شـاكر أبـو :، تحقيـق ( هــ423: المتـوفى)الفارسـي األصـل، الجرجـاني الـدار 

 .م3113 -هـ 3431الثالثة  الطبعة –دار المدني بجدة  -مطبعة المدني بالقاهرة  -فهر 
عـالء عبـد األميـر ، " دراسـة موازنـة "الِداللة المعجمية والسياقية في كتب معـاني القـرخن  .43

 .م3133 -هـ 3411األردن والعراق  –الطبعة األولى  –دار الرضوان والصادق  –شهيد 
دليـــل الطـــالبين لكـــالم النحـــويين ، مرعـــي بـــن يوســـف بـــن أبـــى بكـــر بـــن أحمـــد الكرمـــى  .43

ـــات اإلســـالمية  -( هــــ3111ت )المقدســـي الحنبلـــى  الكويـــت  –إدارة المخطوطـــات والمكتب
 .م  3111 -هـ  3411

وح المعـاني فــي تفســير القـرخن العظــيم والســبع المثـاني ، شــهاب الــدين محمـود بــن عبــد ر  .41
دار الكتــب  -تحقــق علــي عبــد البــاري عطيــة( هـــ3321: المتــوفى)اهلل الحســيني األلوســي 

 .هـ 3435األولى، : الطبعة -بيروت  –العلمية 

دار  -( هــ113: المتـوفى)سر صناعة اإلعراب ، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي  .44
 .م3111 -هـ3433لبنان الطبعة األولي -الكتب العلمية بيروت

سر الفصاحة ، لألمير أبي محمد عبداهلل بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلـى  .45
 .م3153 –ه 3413الطبعة األولى  –بيروت لبنان  –دار الكتب العلمية ( ه466ت )
ن محمد الجرجاوي  األزهري، زين الـدين شرح األزهرية ، خالد بن عبد اهلل بن أبي بكر ب .46

 .القاهرة  –المطبعة الكبر  ببوالق  -( هـ115ت )المصري، وكان يعرف بالوقاد 
شـــرح ابـــن عقيـــل علـــى ألفيـــة ابـــن مالـــك ، عبـــد اهلل بـــن عبـــد الـــرحمن العقيلـــي الهمـــداني  .42

 -محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد :  تحقيق –( هـ261ت )المصري المعروف ابن عقيل 
 .م  3151 -هـ  3411القاهرة  –الطبعة العشرون  –ار التراث ودار مصر للطباعة د
بــن اشــرح التصــريح علــى التوضــيح أو التصــريح بمضــمون التوضــيح فــي النحــو ، خالــد  .45

عبــد اهلل بــن أبــي بكــر بــن محمــد الجرجــاوي  األزهــري، زيــن الــدين المصــري، وكــان يعــرف 
 -هـــــــ3433بيـــــروت   –الطبعـــــة األولـــــى –دار الكتـــــب العلميــــــة  -( هــــــ115ت )بالوقـــــاد 
  .م3111

شرح شذور الذهب في معرفـة كـالم العـرب ، عبـد اهلل بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـد اهلل  .41
عبـد الغنـي الـدقر : تحقيـق –( هــ263ت )ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام 

 . سوريا  –الشركة المتحدة للتوزيع  -
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لعــرب ، شــم  الــدين محمــد بــن عبــد المــنعم بــن شــرح شــذور الــذهب فــي معرفــة كــالم ا .51
 -نـــواف بـــن جـــزاء الحـــارثي : تحقيـــق –( هــــ551ت )محمـــد الَجـــوَجري القـــاهري الشـــافعي 

هــ 3431  -الطبعـة األولـى  -المدينة المنـورة –عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية 
 . م 3114 -
ن عبـد اهلل ابـن يوسـف، شرح قطر الند  وبل الصد  ، عبد اهلل بـن يوسـف بـن أحمـد بـ .53

محمـد محيـى الـدين عبـد الحميـد : تحقيق ( هـ263ت )أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام 
 .ه 3151القاهرة  -الحادية عشرة  الطبعة -
شـرح الكافيـة الشـافية ، أبـو عبـد اهلل جمـال الـدين محمـد بـن عبـد اهلل، ابـن مالـك الطـائي  .53

ـــق  –( هــــ623ت )الجيـــاني  جامعـــة أم القـــر  مركـــز  -أحمـــد هريـــدي عبـــد المـــنعم : تحقي
حياء التراث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة    -البحث العلمي وا 

 .السعودية  –الطبعة األولى 
 -دار الكتــب العلميــة  -( تهـــ656)شـرح الكافيــة فــي النحـو ، رضــي الــدين االسـتراباذي  .51

 .بيروت 
 . مصر  -المطبعة المنيرية  -( هـ641ت)ي شرح المفصل ، البن يعيش النحو  .54
دار الكتاب العربي ـ  - أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني،  سنن أبي داود .55

 .بيروت
الصاحبي في فقـة اللغـة العربيـة ومسـائلها وسـنن العـرب فـي كالمهـا ، ألحمـد بـن فـار   .56

بيـروت  –ألولى الطبعة ا –مكتبة المعارف  –عمر الطباى : تحقيق –( هـ115ت)اللغوي 
 .م 3111 -هـ 3434

الطبعـــة األولـــى  –مكتبـــة التوبـــة  –الصـــوتيات العربيـــة ، منصـــور بـــن محمـــد الغامـــدي  .52
 .م3113 -ه3433

  -مؤسســة الرســالة  -ضــياء الســالك إلــى أوضــح المســالك ، محمــد عبــد العزيــز النجــار  .55
 .م 3113 -هـ 3433بيروت   –الطبعة األولى 

ت )بـــن عبـــد اهلل بـــن العبـــا  المعـــروف بـــابن الـــوراق  علـــل النحـــو ، أبـــو الحســـن محمـــد .51
 -الطبعــة األولــى  -مكتبــة الرشــد  -محمــود جاســم محمــد الــدرويش : تحقيــق  –( هـــ153

 .م 3111 -هـ  3431الرياض 
ــــم اللغــــة العــــام  .61 ــــم األصــــوات ، كمــــال بشــــر /عل ــــب  –عل  –ه 3431القــــاهرة  –دار غري

 .م 3111
الطبعــة  –دار الفكــر اللبنــانى  –ام نــور الــدين علــم األصــوات اللغويــة الفونيتيكــا ، عصــ .63

 .م3113األولى 
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ـــــار عمـــــر  .63 ـــــة ، أحمـــــد مخت ـــــم الِدالل ـــــة  –عل ـــــة دار العروب ـــــت  –مكتب ــــــ 3413الكوي  -هــ
 .م3153

 .القاهرة  –الطبعة األولى  –دار نهضة مصر  –علم اللغة ، علي عبد الواحد وافي  .61

 .بيروت  –دار النهضة العربية  –علم اللغة مقدمة للقارذ العربي ، محمود السعران  .64
: ، تحقيــق(ه456ت)العمــدة فــي محاســن الشــعر وخدابــه ونقــده، البــن رشــيٍق القيروانــي  .65

 .ه3413-م3153، 5محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، لبنان، ط
ـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي .66 مهـــدي المخزومـــي : ترتيـــب وتحقيـــق –( هــــ321)العـــين ، للخلي

ـــراهيم الســـامرائي و  ب ـــد هنـــداوي وا  ـــة ودار ومكتبـــة الهـــالل  –عبـــد الحمي  –دار الكتـــب العلمي
 .م 3113 -هـ 3434بيروت  –الطبعة األولى 

نظـــم اآلجروميـــة لمحمـــد بـــن أبَّ القــــالوي )فـــتح رب البريـــة فـــي شـــرح نظـــم اآلجروميـــة  .62
 -الطبعــة األولــى  -مكتبــة األســدي  -، أحمــد بــن عمــر بــن مســاعد الحــازمي ( الشــنقيطي

 .م  3131 -هـ  3413مكة المكرمة 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ،محمد بـن علـي بـن محمـد  .65

 .بيروت –الشوكاني ،دار الفكر 

 –مكتبــــة الخــــانجي  –( هــــــــــــ3433ت)فصـــول فــــي فقــــة العربيــــة ، رمضــــان عبـــد التــــواب  .61
 .م 3152 -هــ 3415القاهرة  –الطبعة الثالثة 

دراســة لغويــة فــي شــعر الســياب ونــازك  -للغــوي للشــعر العراقــي المعاصــرفــي التركيــب ا .21
 . م3153العراق   -دار الرشيد  -والبياتي ، مالك يوسف المطلبي  

ــــــال   –فـــــي علـــــم اللغـــــة ، غـــــازي طليمـــــات  .23 ــــــعة الثانيـــــة  –دار طـــــــ دمشـــــق  –الطبــــــــــــــــ
 .م 3111-هـــــ 3431

ــــي  .23 ــــققواعــــد وتطب)فــــي النحــــو العرب  -  (م3111-ه3433ت)، مهــــدي المخزومــــي( ي
 . م3166 -هـ 3156مصر   -الطبعة األولى  –مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

قامو  القرخن الكريم أو إصالح الوجوه والنظائر في القـرخن الكـريم ، للحسـين بـن محمـد  .21
الثالثـة الطبعـة  -بيـروت–دار العلـم للماليـين  –العزيـز سـيد ألهـل عبد :الدامغانى ، تحقيق

 .م3151
الطبعـــة  – منشــورات المحجــة، الشـــاهد البوشــيخي ،ن الكــريم والدراســة المصــطلحيةخالقــر  .24

 . 3113-3433الرابعة 
 -دار وائــل للنشــر -قواعــد النحــو العربــي فــي ضــوء نظريــة الــنظم، ســناء حميــد البيــاتى .25

 .م3111ردناأل –الطبعة األولي 
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ـــق –( هــــ351ت)الكتـــاب ، لســـيبويه  .26 ـــة الخـــانجي  -م هـــارون عبـــد الســـال: تحقي  –مكتب
 . م 3155 -هـ 3415القاهرة   -الطبعة الثالثة  

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيـون األقاويـل فـي وجـوه التأويـل ، أبـو القاسـم محمـود بـن  .22
 –دار إحيـاء التـراث العربـي  -عمر الزمخشري الخوارزمي ، تحقيـق  عبـد الـرزاق المهـدي 

 .بيروت
عـــدنان : تحقيـــق -( هــــــ3114)يـــوب بـــن موســـى الحســـيني الكفـــويالكليـــات ، أبـــو البقـــاء أ .25

 . م3115 -هـ 3431بيروت  -مؤسسة الرسالة  -درويش ومحمد المصري 
اللمحة في شرح الملحة ، أبو عبد اهلل محمد بن حسن بن ِسباى بن أبي بكر الجـذامي،  .21

لصـاعدي إبـراهيم بـن سـالم ا: تحقيـق  –( هــ231ت )شم  الدين المعروف بـابن الصـائغ 
المدينــــــة المنــــــورة  -الطبعــــــة األولــــــى  –عمــــــادة البحــــــث العلمــــــي بالجامعــــــة اإلســــــالمية  -

 .م 3114-هـ3434
لسان العرب ، أبو الفضل محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابـن منظـور األنصـاري  .51

 .األولىبيروت الطبعة  –دار صادر –( هـــ233ت)اإلفريقي 
فــائز : تحقيــق –( هـــ113ت)بــن جنــي الموصــلي  اللمــع فــي العربيــة ، أبــو الفــتح عثمــان .53

 .الكويت  –دار الكتب الثقافية  -فار  
ـــراءات القرخنيـــة ، عبـــده الراحجـــي  .53  –دار المعرفـــة الجامعيـــة _ اللهجـــات العربيـــة فـــي الق

 .م3116
الطبعــــة الثالثــــة، مكتبــــة المعــــارف للنشــــر  -مباحــــث فــــي علــــوم القــــرخن، منــــاى القطــــان  .51

 .هـ ،3433والتوزيع
وم، محمـد بـن محمـد بـن داود الصـنهاجي، أبـو عبـد اهلل متن اآل .54 ت )جروميـة ، ابـن خُجـرُّ

 . م 3115-هـ3431القاهرة  –دار الصميعي  -( هـ231
متن شذور الذهب ، عبد اهلل بن يوسف بـن أحمـد بـن عبـد اهلل ابـن يوسـف، أبـو محمـد،  .55

 .اهرة الق –مطبعة مصطفى البابي الحلبي  -( هـ263ت )جمال الدين، ابن هشام 
نصر اهلل بن محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم  ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .56

: المتـــوفى)الشـــيباني، الجـــزري، أبـــو الفـــتح، ضـــياء الـــدين، المعـــروف بـــابن األثيـــر الكاتـــب 
 -المكتبـة العصـرية للطباعـة والنشـر  - محمد محي الدين عبد الحميد :تحقيق – (هـ612
 . هـ 3431بيروت

52.  
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محــرر الــوجيز فــي تفســير الكتــاب العزيــز ، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد ال .55
عبــد السـالم عبــد :  تحقيـق -( هـــ543ت )الـرحمن بــن تمـام بــن عطيـة األندلســي المحـاربي

 .هـ 3433بيروت  -الطبعة األولى –دار الكتب العلمية  -الشافي محمد 
( هـ455ت )ل بن سيده المرسيالمحكم والمحيط األعظم ، أبو الحسن علي بن إسماعي .51

 .م3111بيروت  -دار الكتب العلمية  -، تحقيق عبد الحميد هنداوي
 –طبعـــة جديـــدة ومنقحـــة  –دار قبـــاء –مـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة ، محمـــود فهمـــي حجـــازي .11

 .  القاهرة 
 –(  هـــــــــ3433ت)المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغـوي ، رمضـان عبـد التـواب .13

 .م 3112 -هــــــ 3432القاهرة  –الطبعة الثالثة  –نجي مكتبة الخا
الطبعـــة  -مؤسســـة الرســـالة–المشـــترك اللفظـــي فـــي الحقـــل القرخني،عبـــدالعال ســـيد مكـــرم  .13

 م3116/ه3432-األولي
عمــان  –ة الثانيــة الطبعــ –دار عمــار  –معـاني األبنيــة فــي العربيــة ، فاضــل الســامرائي  .11

 .م3112 –ه 3435
الطبعة  -مكتبة الخانجي –هدي قراعة :تحقيق  –حسن األخفش المعانى القرخن، ألبي  .14

  .م3111 -ه3433القاهرة  -األولي
عرابه ، المنسوب ألبي إسحاق إبراهيم بن السري  .15 ( هـــــ133ت)الزجاجي معاني القرخن وا 

 .  بيروت –دار الكتب العلمية  –عبد الجليل شلبي : تحقيق –
أحمـد نجـاتي : تحقيـق –( هــــــــ312ت) زياد الفراء  معاني القرخن ، ألبي زكريا يحيى بن .16

 .م 3155بيروت  –دار الكتب العلمية  -ومحمد النجار
عمـر وخخـرون ( هــ3434ت )معجم اللغة العربية المعاصرة ، أحمد مختار عبد الحميـد  .12

 .م  3115 -هـ  3431القاهرة   –الطبعة األولى  -عالم الكتب  -

دار الـــــدعوة والمكتبـــــة  –إبـــــراهيم مصـــــطفى وخخـــــرين : ه المعجـــــم الوســـــيط ، قـــــام بإخراجـــــ .15
 .م 3123 -هــــ 3113القاهرة واستانبول  –الطبعة الثانية  –اإلسالمية 

محمد : تحقيق –( هـ263ت)مغني اللبيب عن كتب األعاريب ، البن هشام األنصاري  .11
 . القاهرة -مطبعة المدني  -محيي الدين عبد الحميد 

أبي بكر بن محمـد بـن علـي السـكاكي الخـوارزمي الحنفـي أبـو  مفتاح العلوم ،يوسف بن .311
دار الكتــــب  -نعــــيم زرزور : ،ضــــبطه وكتــــب هوامشــــه وعلــــق عليــــه(هـــــ636 ت)يعقــــوب 
 م3152 -هـ  3412بيروت   -الثانية الطبعة - العلمية
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المفتاح في الصرف ، أبوبكر عبد القاهر بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد الفارسـي األصـل،  .313
الدكتور علي توفيـق الَحَمـد، مؤسسـة الرسـالة : ،حققه وقدم له( هـ423 ت)ر الجرجاني الدا

 .م3152 -هـ  3412الطبعة األولى  -بيروت  –
، أبـــــي القاســـــم الحســـــين بـــــن محمـــــد المعـــــروف بالراغـــــب خنالمفـــــردات فـــــي غريـــــب القـــــر  .313

بنـــان، الطبعـــة ل-دار المعرفـــة بيـــروت. محمـــد خليـــل عيتـــاني:األصـــفهاني، تحقيـــق وضـــبط 
 .م311-هـ3433 الثالثة

المفصل في صنعة اإلعراب ، أبو القاسم محمود بن عمرو بـن أحمـد، الزمخشـري جـار  .311
بيــروت  –الطبعــة األولــى  –مكتبــة الهــالل  -علــي بــو ملحــم : تحقيــق  –( هـــ515ت )اهلل 

 .م 3111
رســـالة دكتـــوراه، . أحمـــد عبـــادي. الكـــريم النظريـــة والمـــنهج، د خنمفهـــوم الترتيـــل فـــي القـــر  .314

م، جامعـة القاضـي عيـاض كليـة اآلداب 3113-3113/هـ3431-3433جامعية السنة ال
 .والعلوم اإلنسانية مراكش

: حققـه  –( هـــــــــ115ت)مقايي  اللغة ، ألبي الحسين أحمد بن فار  بن زكريـا الـرازي  .315
 .م3115 -هـــــ 3435بيروت  –الطبعة الثانية  –دار الفكر  –شهاب الدين أبو عمرو 

  -محمـد عبـد الخـالق عظيمـة : تحقيق –( هـ355ت)مد بن يزيد المبر د المقتضب ، مح .316
 . هـ3156القاهرة   -لجنة إحياء التراث العربي اإلسالمي 

ْرقـــاني  .312 ( هــــ3162: المتـــوفى)مناهـــل العرفـــان فـــي علـــوم القـــرخن ،محمـــد عبـــد العظـــيم الزُّ
 .الطبعة الثالثة -،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 

 -( هــ3432ت )عد اللغة العربية ، سـعيد بـن محمـد بـن أحمـد األفغـاني الموجز في قوا .315
 .م 3111 -هـ 3434بيروت  -دار الفكر 

 .م3154/هـ3415الكويت، الطبعة السادسة -دارالقلم. عبد اهلل دراز.النبأ العظيم، د .311
 . م3155القاهرة   -الطبعة الثانية   -مكتبة الشباب -النحو المصفى ، محمد عيد  .331
     اجيــــة للتعامــــل مــــع مصــــادر التنظيــــر اإلســــالمي بــــين المقــــدمات والمقومــــات، نحــــو منه .333
مطبوعـــات المعهـــد العـــالمي للفكـــر اإلســـالمي، القـــاهرة، . منـــى عبـــد المـــنعم أبـــو الفضـــل. د

 .م3116/هـ3432، الطبعة األولى

الطبعـة الخامسـة عشـرة  -دار المعـارف  -( هــ3115ت )النحو الوافي ، عبـا  حسـن  .333
 .القاهرة  –
الــــدار  -النحــــو الواضــــح فــــي قواعــــد اللغــــة العربيــــة ، علــــى الجــــارم ومصــــطفى أمــــين   .331

 .القاهرة  –المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع 
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نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، جمال الدين أبـي الفـرج عبـد الـرحمن بـن  .334
 . م 3154 -هـ 3414 بيروت -الطبعة األولى لبنان  -مؤسسة الرسالة -الجوزي 

 -( هــــ112ت)نقـــد الشـــعر ، أبـــو الفـــرج قدامـــة بـــن جعفـــر بـــن قدامـــة بـــن زيـــاد البغـــدادي .335
 .هــ 3113القسطنطينية  –الطبعة األولى  –مطبعة الجوائب 

شــهاب الــدين أحمــد بــن عبــد الوهــاب النــويري ، تحقيــق  ، نهايــة األرب فــي فنــون األدب .336
 -هــ  3434لبنـان  -بيـروت  - األولـىطبعة ال-دار الكتب العلمية -مفيد قمحية وجماعة

 .م 3114

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي  .332
 . مصر  –المكتبة التوفيقية  -عبد الحميد هنداوي : تحقيق  –( هـ133ت )
الطبعــة  -يدار القلــم العربــ –القــادر محمــد مــابو  الــوجيز فــي فقــه اللغــة العربيــة ، عبــد .335

 .  .م3115-هـ 3431 األولى
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